AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ
LLEIDA
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Número: 3/2015
Caràcter: ordinària
Data: dilluns, 23 de març de 2015
Horari: de 20:00 hores a 20:50 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Assistència i quòrum
Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Manuel Català Ros, Alcalde, CiU
Sra. Magdalena Pla Pla, 1r Tinent d’Alcalde, CiU
Sr. Raúl Sales Pujol, 2n Tinent d’Alcalde, CiU
Sr. Manuel Bernal Garcia, 3r Tinent d’Alcalde, CiU
Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora, PM
Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM
Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, Regidor, PM
Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor, PPC
Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari Interventor de l’Ajuntament
S’excusen d’assistir-hi:
Sra. Violant Trilla Martinoli, Regidora, PM
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que
assisteixen tres o més dels regidors que formen part d’aquest Ple, així com el
President i el titular de la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià ex article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; l’article 98.c) del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i l’article 90
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts
següents:
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Ordre del dia
1. Expedient Ple-3/2015.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de
les actes de la sessió ordinària de 26 de gener de 2015 (Ple 1/2015); i de la
sessió extraordinària de 16 de març de 2015 (Ple 2/2015).
2. Expedient Ple-3/2015.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia
(del número 8/2015, de 20 de gener de 2015, al número 56/2015, de 12 de
març de 2015).
3. Expedient 48/2010.- Aprovació, si s’escau, com a segona pròrroga, de
l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, i del seu contracte derivat.
4. Expedient 41/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial del Mapa de capacitat
acústica del municipi de Benavent de Segrià.
5. Expedient 1/2015.- Aprovació, si s’escau, del conveni “Acord entre
l’Ajuntament de Benavent de Segrià i l’Escola Sant Joan de Benavent de
Segrià per dur a terme el projecte EURONET 50/50 max”.
6. Expedient 10/2015.- Aprovació, si s’escau, del conveni de cessió gratuïta i
manteniment del consultori mèdic local de Benavent de Segrià.
7. Expedient 24/2015.- Aprovació, si s’escau, de forma expressa i formal del
conveni de condicions laborals del personal de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià.
8. Expedient Ple-3/2015.- Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’impuls de
la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració
pública local.
9. Expedient Ple-3/2015.- Aprovació, si s’escau, de la moció institucional en
suport a l’esport català.
10. Expedient Ple-3/2015.- Informes d’Alcaldia.
11. Expedient Ple-3/2015.- Assumptes d’urgència.
12. Expedient Ple-3/2015.- Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
1. Expedient Ple-3/2015.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys
de les actes de la sessió ordinària de 26 de gener de 2015 (Ple 1/2015); i
de la sessió extraordinària de 16 de març de 2015 (Ple 2/2015)
Considerant el caràcter ordinari de la sessió plenària número 3/2015 i de
conformitat amb l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels
grups polítics municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra.
Trilla (PM), el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 26 de gener de
2015 (Ple 1/2015).
Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 16 de març de
2015 (Ple 2/2015).
2. Expedient Ple-3/2015.- Donar compte dels Decrets adoptats per
l’Alcaldia (del número 8/2015, de 20 de gener de 2015, al número
56/2015, de 12 de març de 2015)
En compliment d’allò disposat a l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l’Alcaldia – Presidència dóna compte de les resolucions
adoptades que són les compreses entre els números 8/2015, de 20 de gener de
2015, i 56/2015, de 12 de març de 2015, ambdues incloses, i el Ple, per 8 vots a
favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial
de la Sra. Trilla (PM), acorda restar assabentat del seu contingut.
Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte:
Núm. Decret
8/2015
9/2015
10/2015
11/2015
12/2015
13/2015
14/2015
15/2015
16/2015
17/2015

Data
20/01/2015
22/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
02/02/2015
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Contingut
Expedient 2/2015
Expedient Urbanisme-73/2014
Expedient 11/2015
Delegació de les funcions d’Alcaldia
Expedient 25/2011
Expedient municipal d’unions estables en parella
Expedient Subvencions-13/2014
Expedient 12/2015
Expedient Urbanisme-3/2015
Expedient 46/2014

Ratificació
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18/2015
19/2015
20/2015
21/2015
22/2015
23/2015
24/2015
25/2015
26/2015
27/2015
28/2015
29/2015
30/2015
31/2015
32/2015
33/2015
34/2015
35/2015
36/2015
37/2015
38/2015
39/2015
40/2015
41/2015
42/2015
43/2015
44/2015
45/2015
46/2015
47/2015
48/2015
49/2015
50/2015
51/2015
52/2015
53/2015
54/2015
55/2015
56/2015

02/02/2015
02/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
16/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
02/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
06/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
12/03/2015
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Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient

Subvencions-1/2015
46/2014
Subvencions-2/2015
49/2013
13/2015
Urbanisme-5/2015
Urbanisme-59/2009
Urbanisme-48/2014
Hisenda-1/2015
Subvencions-3/2015
Padró d’habitants-1/2015
Urbanisme-9/2015
73/2014
28/2014
28/2014
28/2014
15/2015
Subvencions-4/2015
16/2015
Subvencions-5/2015
Subvencions-6/2015
Subvencions-7/2015
28/2014
Subvencions-8/2015
Subvencions-9/2015
Urbanisme-2/2015
Subvencions-10/2015
Padró d’habitants-2/2015
46/2014
25/2011
46/2014
Subvencions-8/2014
Urbanisme-59/2010 i altres
Subvencions-11/2015
Urbanisme-16/2015
7/2015
Padró d’habitants-1/2015
Urbanisme-13/2015
Hisenda-2/2015
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3. Expedient 48/2010.- Aprovació, si s’escau, com a segona pròrroga, de
l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya membres del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, i del seu contracte derivat
Considerant que, en data 13 de desembre de 2012, es va aprovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià al sistema de contractació
centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de
Catalunya.
Considerant que, en data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (expedient
2012/01), a l’empresa Endesa Energia, S.A.U., havent-se formalitzat el
corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013, amb una durada
inicial d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014, i la relació de
preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d’energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Euros/ kW i any

P1
174,136

P2

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

9,452549

6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

Considerant que, en data 19 de març de 2013, es va formalitzar el contracte de
l’acord marc entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i Endesa Energia,
S.A.U.
Considerant que, en data 15 d’abril de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià, en la seva sessió extraordinària número 4/2013, va adjudicar a favor de
l’empresa Endesa Energia, S.A.U. el contracte administratiu pel subministrament
d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià com a derivat de
l’acord marc pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de
Catalunya (expedient 2012/01), adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local a l’empresa Endesa Energia, S.A.U. en data 29 de gener de 2013 pel període
que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2014.
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Considerant que, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus
unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674 15,779848
3,618499 0,000000
6.1
17,683102 8,849205
6,476148 6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013, de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

P1
138,231
171,405

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P2
P3
P4
P5
119,319
85,149
0,000
0,000
138,415
114,815 90,875 84,756

P6
0,000
69,520

Considerant que, en data 24 de març de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Benavent
de Segrià, en la seva sessió ordinària número 3/2014, va aprovar prorrogar, com a
primera pròrroga, l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (expedient 2012/01) i, en conseqüència, prorrogar el
contracte administratiu pel subministrament d’energia elèctrica d’aquest
Ajuntament de Benavent de Segrià com a derivat de l’acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, S.A.U.
en data 29 de gener de 2013, pel període que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
març de 2015.
Considerant que, en data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva va aprovar la
proposta d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març
de 2016, havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la
qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la
clàusula setena del PCAP.
De conformitat amb les clàusules 7 i 36 del plec de clàusules administratives
particulars que regulen l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2012/01); i els
articles 23 i 156, i la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic; l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups
polítics municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Trilla
(PM), el següent:
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ACORD
Primer.- Prorrogar, com a segona pròrroga, l’adhesió a l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local (expedient 2012/01) i, en
conseqüència, prorrogar el contracte administratiu pel subministrament d’energia
elèctrica d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià com a derivat de l’acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya,
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa
Energia, S.A.U. en data 29 de gener de 2013, per un període de dotze mesos, que
va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condiciones
econòmiques:
BAIXA TENSIÓ
Terme d’energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231 104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

68,202

P1
Sublot 1 (3.0A)

40,728885

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

P2

P3

24,437330 16,291555

MITJA TENSIÓ
T.A.
3.1A
6.1
T.A. PRODUCTE
3.1A TP-DH3C
6.1 TP-DH6B

Preus terme de potència (€/kW any)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
59,173468 36,490689
8,367731
0,000000
0,000000
0,000000
39,139427 19,586654 14,334178
14,33417
14,33417
6,540177
Preus terme d’energia (€/kWh) sense Impost d’electricitat i IVA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
0,105936
0,091186
0,065224
0,000
0,000
0,000
0,120723
0,100002
0,093692
0,079056
0,076199
0,064478

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del
Gobierno de España, pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada
moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als
consumidors finals de l’energia.
Segon.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià que notifiqui aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
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Tercer.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià que notifiqui aquest acord a la mercantil Endesa Energia, S.A.U., com
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de subministrament
d’electricitat.
4. Expedient 41/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial del Mapa de capacitat
acústica del municipi de Benavent de Segrià
Considerant que, en data 27 de juny de 2014, l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 185/2014, mitjançant el
qual es sol·licita a la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de
Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, l’assistència tècnica per
elaborar el mapa de capacitat acústica del municipi de Benavent de Segrià.
Considerant que, en data 13 de març de 2015, la Direcció General de Qualitat
Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de
Catalunya, va trametre a aquest Ajuntament de Benavent de Segrià la proposta de
mapa de capacitat acústica del municipi de Benavent de Segrià, juntament amb la
corresponent memòria tècnica.
Considerant que, en data 16 de març de 2015, aquesta Alcaldia de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià va signar la proposta del Mapa de capacitat acústica del
municipi de Benavent de Segrià, juntament amb la seva memòria tècnica.
De conformitat amb la Llei catalana 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, especialment el seu article 9; el Decret català 176/2009, de
10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos; els
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; els articles 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i els articles 58
a 66 del Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; l’Alcaldia proposa al Ple, i
aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i del
PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Trilla (PM), el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el “Mapa de capacitat acústica del municipi de
Benavent de Segrià”, així com la seva “Memòria tècnica del mapa de capacitat
acústica del municipi de Benavent de Segrià”, en els termes que consten a
l’expedient datats el 16 de març de 2015.

Plaça de l’Ajuntament, 1
25132 Benavent de Segrià
Tel. 973 77 76 11
Fax. 973 77 76 27

Web: http://www.benaventdesegria.cat
E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat

AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ
LLEIDA
Segon.- Sotmetre el present acord d’aprovació inicial a tràmit d’informació pública
i audiència als interessats, per un termini de trenta dies hàbils, a efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent
edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al tauler d’edictes d’aquesta corporació i al diari La Mañana.
Tercer.- Considerar aprovat definitivament el “Mapa de capacitat acústica del
municipi de Benavent de Segrià”, així com la seva “Memòria tècnica del mapa de
capacitat acústica del municipi de Benavent de Segrià”, en cas que durant el tràmit
d’informació pública i audiència als interessats no es presenti cap reclamació ni
suggeriment, sense necessitat d’ulterior acord plenari.
Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que
diligenciï el “Mapa de capacitat acústica del municipi de Benavent de Segrià”, així
com la seva “Memòria tècnica del mapa de capacitat acústica del municipi de
Benavent de Segrià”, aprovats inicialment mitjançant el present acord.
5. Expedient 1/2015.- Aprovació, si s’escau, del conveni “Acord entre
l’Ajuntament de Benavent de Segrià i l’Escola Sant Joan de Benavent de
Segrià per dur a terme el projecte EURONET 50/50 max”
Considerant que, en data 5 de gener de 2015, amb número 7, va tenir entrada en
el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la
Diputació de Lleida mitjançant el qual s’informa que en el marc del
desenvolupament del Pacte dels Alcaldes per a una Energia Sostenible que ha
iniciat i coordina la Diputació de Lleida, i amb la fi de difondre de forma efectiva a la
població criteris simples i efectius de gestió energètica així com de millorar el
resultat de costos energètics de les instal·lacions municipals gestionades i/o
utilitzades per tercers, la Diputació de Lleida vol donar suport a la metodologia
50/50 basada en una xarxa europea d’administracions locals que la impulsen, a
través de projectes finançats pel Programa Energia Intel·ligent per Europa
(EURONET 50/50), i en aquest sentit s’adjunta el projecte d’Acord entre
l’Ajuntament de Benavent de Segrià i l’Escola Sant Joan per dur a terme el projecte
Euronet 50/50 max.
Considerant que, en data 5 de març de 2015, amb número 441, va tenir entrada en
el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per
l’Escola Sant Joan, del Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de
Catalunya, del tenor literal següent: «Us comuniquem que, en el claustre celebrat
el dia 3 de març de 2015, es va acordar la participació de l’Escola Sant Joan en el
programa Euronet 50/50 sobre eficiència energètica» (sic).
De conformitat amb els articles 25.2.n) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; l’article 66.3.o) del Decret legislatiu català
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; i els articles 303 a 311 del Decret català 179/1995, de 13 de
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juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics
municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Trilla (PM), el
següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni “Acord entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i
l’Escola Sant Joan de Benavent de Segrià per dur a terme el projecte EURONET
50/50 max”, en els termes que consten a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per
tal que formalitzi la signatura del meritat conveni.
Tercer.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que: a)
diligenciï el conveni “Acord entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i l’Escola Sant
Joan de Benavent de Segrià per dur a terme el projecte EURONET 50/50 max”,
aprovat; b) notifiqui aquest acord a l’Escola Sant Joan, del Departament
d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya; i c) un cop signat el conveni,
notifiqui aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, del Departament
de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant
còpia confrontada del conveni, i publiqui anunci d’aquest acord en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida.
6. Expedient 10/2015.- Aprovació, si s’escau, del conveni de cessió
gratuïta i manteniment del consultori mèdic local de Benavent de Segrià
Considerant que l’Ajuntament de Benavent de Segrià és propietari de l’immoble
situat a l’avinguda Antoni Gaudí, cantonada carrer de les Escoles, de Benavent de
Segrià; bé que es destina a la prestació, per part del Servei Català de la Salut
(CatSalut), de la Generalitat de Catalunya, del servei d’assistència sanitària de
cobertura pública a càrrec del CatSalut (atenció primària).
Considerant que, en data 14 de gener de 2015, el Servei Català de la Salut
(CatSalut), de la Generalitat de Catalunya, a tramès a aquest Ajuntament de
Benavent de Segrià el projecte de conveni de cessió gratuïta i manteniment del
consultori mèdic local de Benavent de Segrià, amb vigència a partir de l’1 de gener
fins al 31 de desembre de 2014 i prorrogable anualment amb una durada màxima
de 10 anys.
Considerant que, en data 14 de gener de 2015, l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 4/2015, mitjançant el
qual s’incoa d’ofici el procediment de cessió en precari de l’ús del bé immoble
patrimonial del consultori mèdic local (planta baixa) situat a l’avinguda Antoni
Gaudí, cantonada carrer de les Escoles, de Benavent de Segrià, a favor del Servei
Català de la Salut (CatSalut), de la Generalitat de Catalunya; mitjançant la
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contractació directa; amb la finalitat de que es destini a la prestació, per part del
Servei Català de la Salut (CatSalut), de la Generalitat de Catalunya, del servei
d’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut (atenció primària),
la qual cosa redunda en un evident benefici dels interessos de caràcter local en allò
que respecta a la prestació del servei públic autonòmic d’assistència sanitària; i de
conformitat amb el projecte de conveni de cessió gratuïta i manteniment del
consultori mèdic local de Benavent de Segrià inscrit amb el codi 614133714.
Considerant que, en data 14 de gener de 2015, l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 4/2015, mitjançant el
qual s’incoa un tràmit d’informació pública en relació amb el procediment incoat,
mitjançant anunci publicat en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida número 11, de data 19 de gener de 2015.
Considerant que, en data 13 de febrer de 2015, la Secretaria de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià va evacuar un certificat sobre el resultat del meritat tràmit
d’informació pública, del tenor literal següent: «[…] finalitzat el termini del meritat
tràmit d’informació pública, el dies ad quem del qual va ser el dia 12 de febrer de
2015, no s’ha presentat en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià cap al·legació o reclamació a l’efecte» (sic).
De conformitat amb els articles 25.2.d), 27.3.d) i 47.2.h) i ñ) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; la disposició transitòria primera
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local; l’article 203 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els
articles 73, 75 i 76 del Decret català 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals; i els articles 303 a 311 del Decret català
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor
dels grups polítics municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial de la
Sra. Trilla (PM), el següent:
ACORD
Primer.- Cedir en precari l’ús del bé immoble patrimonial del consultori mèdic local
(planta baixa) situat a l’avinguda Antoni Gaudí, cantonada carrer de les Escoles, de
Benavent de Segrià, a favor del Servei Català de la Salut (CatSalut), de la
Generalitat de Catalunya; mitjançant la contractació i adjudicació directa; amb la
finalitat de que es destini a la prestació, per part del Servei Català de la Salut
(CatSalut), de la Generalitat de Catalunya, del servei d’assistència sanitària de
cobertura pública a càrrec del CatSalut (atenció primària), la qual cosa redunda en
un evident benefici dels interessos de caràcter local en allò que respecta a la
prestació del servei públic autonòmic d’assistència sanitària; i de conformitat amb
el conveni de cessió gratuïta i manteniment del consultori mèdic local de Benavent
de Segrià inscrit amb el codi 614133714. La cessió en precari de l’ús del meritat bé
immoble s’ajustarà, a més, a les següents condicions:
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1. El precarista no resta en relació de dependència respecte de l’ens local
cedent, als efectes de l’article 121 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del codi penal.
2. L’ús del bé és gratuït i merament tolerat.
Segon.- Aprovar el conveni de cessió gratuïta i manteniment del consultori mèdic
local de Benavent de Segrià inscrit amb el codi 614133714, entre l’Ajuntament de
Benavent de Segrià i el Servei Català de la Salut, del Departament de Salut, de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per
tal que formalitzi la signatura del meritat conveni.
Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que: a)
diligenciï el conveni de cessió gratuïta i manteniment del consultori mèdic local de
Benavent de Segrià inscrit amb el codi 614133714, entre l’Ajuntament de Benavent
de Segrià i el Servei Català de la Salut, del Departament de Salut, de la Generalitat
de Catalunya, aprovat; b) notifiqui aquest acord al Departament de Salut, de la
Generalitat de Catalunya; i c) un cop signat el conveni, notifiqui aquest acord a la
Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant còpia confrontada del
conveni, i publiqui anunci d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida.
7. Expedient 24/2015.- Aprovació, si s’escau, de forma expressa i formal
del conveni de condicions laborals del personal de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià
7.1. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) dóna lectura al document Declaració conjunta de la
representació de l’Ajuntament i dels treballadors de l’Ajuntament, de data 23 de
març de 2015, del tenor literal següent: «[…] Considerant que el projecte de
Conveni de condicions laborals del personal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
que consta a l’expedient, l’aprovat en assemblea pels treballadors en data 12 de
març de 2015, requereix l’esmena en algun dels seus apartats. / Tant la
representació de l’Ajuntament com la representació dels treballadors de
l’Ajuntament acorden retirar l’assumpte de l’ordre del dia de la meritada sessió
plenària i convocar nova sessió de la Comissió Negociadora d’aquest conveni pel
proper dia 24 de març de 2015, a les 21:00 hores» (sic).
7.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU), de conformitat amb l’article 91.3 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, retira l’assumpte de l’ordre del
dia.
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7.3. En relació amb la retirada de l’assumpte, no es sol·licita el torn de paraula ni
es formula oposició per cap grup polític municipal.
8. Expedient Ple-3/2015.- Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’impuls
de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració
pública local
MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN
LA CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL
El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a
l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració
Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que
va instar el Govern de la Generalitat a establir acords per tal d’impulsar l’aplicació
de les clàusules socials a la contractació pública de la resta d’administracions
catalanes.
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un
caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques
d’interès general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització
de les clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat també amb la
quarta generació de Directives europees aprovades el mes de febrer de 2014.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014,
de 9 de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a
l’increment de la transparència i l’optimització dels procediments de contractació
pública, i a través de diverses actuacions i instruments específics, ha determinat i
fomentat la incorporació de clàusules socials en els expedients de contractació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que integren el seu sector
públic.
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes
socials en la seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en
el marc de les accions públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives
de gènere i de les accions positives per a persones que integren algun dels
col·lectius més desfavorits.
Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva
incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de
contractació que s’hi porten a terme.
El ple de l’ajuntament de Benavent de Segrià, per 7 vots a favor dels grups polítics
municipals de CiU i de PM, 1 abstenció substancial del grup polític municipal del
PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Trilla (PM),
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ACORDA
Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules
socials en els expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de
Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls
del seu ús per les administracions públiques.
Segon.- Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per
a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les
actualitzacions que se’n facin.
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i
a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
9. Expedient Ple-3/2015.- Aprovació, si s’escau, de la moció institucional
en suport a l’esport català
MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure
constitueixen un mandat Constitucional als Poders Públics, a més d’una
responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la
cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el
suport del món municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i,
actualment, és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el
món que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats
socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un
element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix per
mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats
esportives han de ser, i de fet són, d’interès general.
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els
darrers temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament
degut a certes accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies
de govern. L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells,
federacions, i la mateixa Unió de Federacions i el món municipal han denunciat
públicament el passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el
sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests
perjudicis provocaran a curt termini.
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L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions
autonòmiques i l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de
l’esport que menysprea el paper de les federacions i menysté la qualitat dels
professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del voluntariat
esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més de
400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de
l'activitat física al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a
l’erari públic; la supressió de l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats
sense ànim de lucre que no ingressaven més de 100.000 euros anuals, que ara
hauran de presentar l’impost i suposarà una burocratització i un augment dels
costos de gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un augment de la
recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament
relacionats amb la pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats
per clubs no declarats de caràcter social, per empresaris individuals o per societats
mercantils; l’exigència a participants en proves esportives a la carretera, tals com
els triatlons o les curses ciclistes, d’una assegurança per Responsabilitat Civil
equivalent a l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor fixada en un
mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de costes, que
amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja catalans
tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns costos de remodelació
desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la realitat dels esports
nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i
obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això
provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris
que treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en
definitiva, un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se
i desaparèixer per passar a estructures submergides al marge de qualsevol
regulació esportiva.
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector
esportiu català, es proposa al Ple, i aquest aprova per 7 vots a favor dels grups
polítics municipals de CiU i de PM, 1 abstenció substancial del grup polític municipal
del PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Trilla (PM), l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a l’esport
català en el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen
esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de
Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de
Catalunya.
Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada
Llicència Única.
Plaça de l’Ajuntament, 1
25132 Benavent de Segrià
Tel. 973 77 76 11
Fax. 973 77 76 27

Web: http://www.benaventdesegria.cat
E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat

AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ
LLEIDA

Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici
professional dels tècnics, instructors i entrenadors federatius.
Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket
money en la regulació del voluntariat esportiu.
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb
els següents requisits:
a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció,
no superin els 2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a
retenció.
Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8%
sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que
practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin
directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per
particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social.
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre
marxes, proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret
1428/2003, de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en
quant assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en
proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles
a motor.
Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels
clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques
esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives
permanents a la platja.
Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes
obligats de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les
entitats sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros
anuals.
Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu
difonent la campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges
que pateix, que posen en risc la seva continuïtat.
Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de
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Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell
Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
10. Expedient Ple-3/2015.- Informes d’Alcaldia
10.Únic. El Sr. Sales (CiU) informa sobre el següent aspecte:


Obra de reforma del clavegueram al passatge de la Morera, cantonada
carrer Alendir.

11. Expedient Ple-3/2015.- Assumptes d’urgència
11.1. Expedient 25/2015.- Ratificació, si s’escau, inicial de la modificació dels
articles 1.3, 23, 24 i 26 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat
Considerant que, en data 2 de març de 2015, amb número 398, va tenir entrada en
el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la
Presidència del Consell d’Administració, del Consorci del Transport Públic de l’Àrea
de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, del tenor literal següent:
«[…] en data 27 de gener de 2015, la Generalitat va adoptar l’Acord de Govern 9/2015, pel qual
s’aprova la modificació dels Estatuts, entre d’altres, d’aquest Consorci, en els termes que
figuren en el document annex.
En el marc d’aquest procés de modificació dels Estatuts del Consorci, us preguem que, de
conformitat amb l’article 26 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida,
Autoritat Territorial de Mobilitat, dueu a terme les actuacions necessàries per la ratificació de la
modificació estatutària esmentada, amb la finalitat que el Consell d’Administració pugui aprovar
definitivament els nous Estatuts» (sic).

De conformitat amb els articles 22.2.b) i p), i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; l’article 103.3 del Decret legislatiu català
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; l’article 91.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals; els articles 312 a 324 del Decret català 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i l’article
28 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat
Territorial de Mobilitat (Acord GOV/155/2011, de 13 de desembre, d’aprovació de la
modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida
[DOGC número 6025, de 15 de desembre de 2011]); l’Alcaldia proposa al Ple, i
aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i del
PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Trilla (PM), el següent:
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ACORD
Primer.- Apreciar, en votació prèvia, separada de l’assumpte i per majoria absoluta
del número legal de membres d’aquest òrgan col·legiat, la urgència de l’assumpte
atès que la proposta d’Alcaldia és de data 18 de març de 2015, un cop convocada la
present sessió ordinària del Ple, de manera que es considera ineficaç demorar
l’aprovació del present acord per la propera sessió pendent de convocatòria del Ple.
Segon.- Ratificar inicialment la modificació dels articles 1.3, 23, 24 i 26 dels
Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de
Mobilitat, aprovada per l’Acord GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova la
modificació dels Estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de
la Generalitat de Catalunya (DOGC número 6799, de 29 de gener de 2015), en els
següents termes:
 Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el departament competent en matèria de transports.”
 Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:
“Article 23
”Fiscalització
”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del
control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora
de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya.”
 Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:
“Article 24
”Règim pressupostari i comptable
”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i
els criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en
matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i
les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.”
 Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:
“Article 26
”Règim del personal
”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de
procedir d’una reassignació de llocs de treball de les administracions consorciades.
”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal
laboral temporal.”

Tercer.- Sotmetre el present acord de ratificació inicial a tràmit d’informació
pública i audiència als interessats, per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant
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anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, perquè qualsevol
interessat pugui examinar l’expedient i presentar les al·legacions que consideri
adients davant del Ple de l’Ajuntament.
Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que
notifiqui aquest acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat
Territorial de Mobilitat.
11.2. Expedient 27/2015.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració per a
la formació pràctica en centres de treball entre centre docent i l’Ajuntament
Considerant que, en data 19 de març de 2015, amb número 511, va tenir entrada
en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per
l’Institut Josep Lladonosa, del Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de
Catalunya, relatiu a un conveni de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball.
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
l’article 91.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; els
articles 303 a 311 del Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i l’Ordre ENS/193/2002, de 5
de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els
convenis de col·laboració amb empreses i entitats; l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest
aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1
abstenció presencial de la Sra. Trilla (PM), el següent:
ACORD
Primer.- Apreciar, en votació prèvia, separada de l’assumpte i per majoria absoluta
del número legal de membres d’aquest òrgan col·legiat, la urgència de l’assumpte
atès que la sol·licitud de l’Institut Josep Lladonosa, del Departament
d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, és de data 19 de març de 2015, un
cop convocada la present sessió ordinària del Ple, de manera que es considera
ineficaç demorar l’aprovació del present acord per la propera sessió pendent de
convocatòria del Ple.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres
de treball entre el centre docent Institut Josep Lladonosa, del Departament
d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Benavent de
Segrià, amb número de registre 2014164080 – 1627, de data 16/03/2015, a
efectes de que l’alumne Sr. Adrià Cabrera Pujol faci pràctiques per un total de 180
hores des del dia 18 de març de 2015 fins al 10 de juny de 2015.
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Tercer.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a
la signatura del meritat conveni aprovat.
Quart.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
que notifiqui aquest acord a l’alumne i al centre docent interessats.
12. Expedient Ple-3/2015.- Precs i preguntes
12.1. La Sra. Caselles (PM) realitza el següent prec: Atès que tenim un pressupost
prorrogat amb una partida de festes de 20.000 euros, i la despesa de la festa major
de gener ha estat de 14.000 euros, preguem austeritat econòmica en aquest sentit.
12.2. La Sra. Caselles (PM) realitza el següent prec: En relació amb el projecte del
pati de l’escola, ens sembla correcte si ho ha demanat l’escola, però preguem que
aquests projectes es realitzin amb el tècnic municipal, ens haguéssim estalviat 700
euros.
12.3. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent pregunta: Hi ha previsió de nou
secretari o nova secretària envers que el secretari haurà de marxar i prendre
possessió en el destí en el termini de tres dies, tan bon punt el seu nomenament es
publiqui en el BOE?
12.4. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent pregunta: Quin és el cost de la
jornada de fructicultura?
El Sr. Sales (CiU) respon: El mateix cost que l’any passat, més 50 euros en
concepte de despeses de dinar dels ponents.
12.5. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: En relació amb les festes, vam creure fer
una mica més perquè, com s’ha demostrat, la gent va respondre. Del projecte del
pati, vam agafar un tècnic extern perquè era una cosa que s’havia d’anar ràpid, que
s’intenta aconseguir ràpid davant de la Diputació. Pel que fa al secretari nou, avui
mateix s’ha demanat al Consell comarcal del Segrià el servei d’assistència tècnica
municipal de Secretaria Intervenció.
12.6. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: Quin és l’estat de
situació de les granges?
12.7. El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Per part de la festa major,
vaig fer una pregunta la sessió passada, i es va dir 8.000 o 9.000 euros, han estat
14.000 euros ara. En relació amb la jornada de fructicultura, considero que és un
èxit, i prego que es continuïn perquè és una eina molt bona per la pagesia i per
Benavent. En relació amb la canonada d’aigua potable que tenim subvencionada
per la Diputació, al carrer Progrés, és importantíssim que es liciti i s’executi d’una
vegada. Després, hi havia mesures de seguretat el dia del carnestoltes? Després,
com està les obres del gas natural a l’entorn de la penya? El projecte de l’escola em
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sembla correcte, però el que no em sembla correcte és que es faci externament. I
després, us volia pregunta si s’ha fet alguna estimació de l’estalvi d’energia
elèctrica derivat del canvi de bombetes, i si ara no es pot contestar, que en el
pròxim Ple es contesti.
12.8. El Sr. Sales (CiU) respon: Pel tema del gas, el contractista de les obres va
subcontractar les obres a dos empreses diferents, per això una ja està feta i l’altra
no. Pel que fa al tema del projecte de l’escola, a l’Arnau, jo que estic el dia a dia
aquí, li falta temps pels altres temes que tenia, altres subvencions que estem fent.
12.9. El Sr. Bernal (CiU) respon: Respecte a festes, dues coses. Una, respecte als
8.000 o 9.000 euros, tens raó, vaig pecar en contestar massa ràpid. Sobre el seu
cost, què us va semblar, va haver ambient, va agradar? Nosaltres vam pensar que
necessitàvem treure gent al carrer, sobretot al jovent, i ho vam aconseguir. També
vam tindre poc temps per preparar-la. Tot el que estava contractat, tots els
contractes que estaven signats, es van respectar.
12.10. La Sra. Pla (CiU) respon: Respecte al carnestoltes, nosaltres anàvem amb la
carrossa de l’Ajuntament al davant i el Raúl amb el tractor una mica més endavant.
Potser sí que hauríem de haver ficat alguna tanca, però també no sé d’on va sortir
tanta gent.
12.11. La Sra. Caselles (PM) realitza el següent prec: Quan sigui la festa major
d’estiu, que els cotxes no es deixin aparcar a la plaça de l’Ajuntament perquè no hi
hagi accidents, atès que els nens juguen a la plaça i així extremar la seguretat.
12.12. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Respecte al tema de les granges, s’està
preparant una modificació de les normes pel que afecta a les construccions
ramaderes. Per damunt consisteix en el següent: tenim tres corones. Amb la
modificació, la corona més allunyada s’assimila a les granges de fora. A totes les
granges s’intenta donar a les parcel·les més ocupació, de manera gradual, de
manera que les parcel·les més petites puguin tindre més ocupació que les parcel·les
grans. La idea és que com que la normativa sanitària cada vegada demana, pel
mateix número d’animals, més superfície, que es puguin ampliar en funció de les
necessitats de cada ramader. La segona corona s’assimila bastant al que abans era
la tercera, amb possibilitat de no limitar les transmissions, segons la voluntat dels
ramaders. I la primera corona, les granges tocant al poble, aquí no es toca res
perquè simplement no podem tocar res, aquí tenim tres granges que ja fa un any
que haurien d’estar tancades i no podem actuar sobre una cosa que en aquest
moment ja no compleix la llei. Aquestes, en principi, haurien d’estar tancades i
s’està fent el procediment per tancar-les, estem pendents de redactar la resolució
d’acord amb els serveis jurídics de l’Ajuntament. La setmana passada va acabar el
tràmit d’audiència. S’ha complicat perquè hi ha bastants recursos pel mig, però no
hi ha més opció que procedir al tancament.
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No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada
aquesta sessió, a les 20:50 hores del dia 23 de març de 2015, de la qual aixeco la
present acta com a Secretari, donant fe.
Dono fe.
El Secretari,
Antonio Ropero Vilaró
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ANNEX D’INTERVENCIONS
11. Expedient Ple-3/2015.- Assumptes d’urgència
11.1. Expedient 25/2015.- Ratificació, si s’escau, inicial de la modificació dels
articles 1.3, 23, 24 i 26 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat
11.1.1. El Ple, per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i del
PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Trilla (PM), en votació prèvia i separada de
l’assumpte aprecia la seva urgència i, en conseqüència, s’inclou aquest assumpte
en l’ordre del dia de la present sessió ordinària plenària.
11.1.2. Apreciada la urgència, s’inicia el debat i votació de la proposta d’Alcaldia de
data 18 de març de 2015 (expedient 25/2015).
11.2. Expedient 27/2015.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració per a
la formació pràctica en centres de treball entre centre docent i l’Ajuntament
11.2.1. El Ple, per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i del
PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Trilla (PM), en votació prèvia i separada de
l’assumpte aprecia la seva urgència i, en conseqüència, s’inclou aquest assumpte
en l’ordre del dia de la present sessió ordinària plenària.
11.2.2. Apreciada la urgència, s’inicia el debat i votació de la proposta d’Alcaldia de
data 19 de març de 2015 (expedient 27/2015).

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 Antonio
Ropero Vilaró
Data :2015.03.24
11:16:55 CET
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