AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Número: 14/2015
Caràcter: Ordinària
Data: dimarts, 13 de novembre de 2015
Horari: de 14:30 hores a 15:40 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Assistència i quòrum
Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Manel Català Ros, Alcalde, CIU
Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU
Sra. Maite Molina Puertolas, CIU
Sr. Antoni Carré Cuadrat, CIU
Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP
Sra. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP
Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHDG-AM
Sr. Antonio Català Solé, ABEHDG-AM
Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC
Sra. Carmina Satorra i Espinet, Secretaria Interventora de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià.
S’excusen d’assistir-hi:
Ningú
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
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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:
ORDRE DEL DIA
1. Expedient Ple 14-2015: Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la
sessió plenària anterior.
2. Expedient municipal 64/2015: Aprovació, si s’escau, provisional de la
modificació de les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
per a l’exercici 2016 i següents.
3. Expedient 27/2011: Aprovació, si s’escau, de la designació dels
representants de la Comissió Municipal de Delimitació Territorial.
4. Expedient Ple 14-2015: Despatx d’ofici.
5. Expedient Ple 14/2015: Aprovació, si s’escau, de la Moció de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià, per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi
beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat.
6. Expedient Ple 14/2015: Aprovació, si s’escau, de la Moció en defensa de la
rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a
l’accés a la cultura en l’àmbit local.
7. Expedient Ple 14/2015: Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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1. Expedient Ple 14-2015: Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta
de la sessió plenària anterior.
Considerant el caràcter ordinari de la present sessió plenària 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 9 vots a favor dels
grups polítics municipals de CiU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el
dia 13 d’octubre de 2015 (Ple 13/2015).

2. Expedient 64/2015.- Aprovació, si s’escau, provisional de la modificació
de les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a
l’exercici 2016 i següents.
De conformitat amb els articles 106, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; i els articles 15 a 27, i 60 a 110 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals; l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest
aprova, per 9 vots a favor dels grups municipals de CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM
i PPC els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents Ordenances
fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2016 i següents,
en els següents termes:
 Ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per tramitació de
documents, autoritzacions administratives i llicències, es modifica
l’article 5, referent, que queda redactat com segueix:
Article 5. Tarifes
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Les tarifes que s'apliquen per tramitar cada instància o expedient, segons el cas, de qualsevol
tipus de competència municipal des de l'inici fins a la resolució final, inclosa la certificació i la
notificació a l'interessat de l'acord final, són les següents:
CONCEPTE
Certificat padró d’habitants o altres, per unitat.
Acarament de fotocòpies que no tinguin com a destí l’Ajuntament
de Benavent de Segrià, per full a una cara.
Dades econòmico-financeres o tributàries (informe de dades
d’antiguitat inferior a 4 anys), per informe.
Dades econòmico-financeres o tributàries (informe de dades
d’antiguitat superior a 4 anys), per informe.
Plecs per prendre part en licitacions, per full.
Certificats d’aprofitament urbanístic, cèdula urbanística i certificat
de qualitat urbanística, per certificat referent a un immoble.
Tramitació i formalització de projectes de reparcel·lació, per
projecte.
Tramitació d’expedients de bases i estatuts de juntes de
compensació, per expedient.
Tramitació d’expedients d’aprovació d’estatuts de les entitats
urbanístiques de conservació, per expedient.
Tramitació d’estudis de detall, per expedient.
Tramitació de projectes de parcel·lació, per expedient.
Autoritzacions de segregació, per expedient.
Actes de replantejament d’alineacions o rasants fets pels serveis
municipals, per expedient.
Tramitació i obtenció d’informe urbanístic
Tramitació i obtenció de llicència d’obres menors, per expedient.
Tramitació i obtenció de llicència d’obres majors, per expedient.
Tramitació i obtenció de llicència de primera utilització o ocupació,
per expedient.

Tramitació d’expedients ambientals, en règim d’autorització,
llicència o comunicació, tant d’atorgament com de renovació, per
expedient.
Tramitació i obtenció d’un canvi de titularitat d’activitats en
règim de llicència ambiental i comunicació
Fotocòpia DIN-A4, per full (blanc i negre).
Fotocòpia DIN-A4, per full (color).
Fotocòpia DIN-A3, per full (blanc i negre).
Fotocòpia DIN-A3, per full (color).
Còpia de CD, per unitat.
Còpia de DVD, per unitat.
Full extret per impressora, per full.
Servei de fax, nacional, per full.
Servei de fax, internacional, per full.
Plaça de l’Ajuntament, 1
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TAXA (€)
2,00
1,50
2,00
5,00
0,15
50,00
1.000,00
700,00
700,00
500,00
500,00
300,00
300,00
20,00
10,00
30,00
1% del PEM definitiu
de la llicència
d’obres, amb un
mínim de 100,00 €
200,00

30,00
0,15
0,50
0,20
1,00
1,50
2,00
0,15
0,50
1,50
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 Ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per la prestació del
servei de veu pública; es modifica l’article 4, que queda redactat com
segueix:
Article 4. Quota tributària
La quota tributària a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents:
- Pregó de veu pública general: 3,00 €
- Pregó de veu pública per informar d’actes i/o activitats organitzades amb ànim
de lucre:
o Paradistes del mercat: 3,00 €
o Altres: 10,00 €

 Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial per particulars de les instal·lacions,
béns i serveis municipals; es modifica l’article 6, que resta redactat així:
Article 6. Quota tributària
La quantia de la quota tributària serà la que es fixa en les tarifes següents:
- Per utilització de la Sala d’actes del Casal Cultural de Benavent (sense servei de
calefacció) per la celebració de conferències, xerrades, cursos o reunions: 20,00
euros/acte/1 hora
- Per utilització de la Sala d’actes del Casal Cultural de Benavent (amb servei de
calefacció) per la celebració de conferències, xerrades, cursos o reunions: 30,00
euros/acte/1 hora.
- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, (sense servei de calefacció): 30,00 euros/acte/1
hora.
- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, (amb servei de calefacció): 40,00 euros/acte/1
hora.
- Per utilització de la Sala d’actes del Casal Cultural de Benavent (sense servei de
calefacció)per la celebració de conferències, xerrades, cursos o reunions:60,00
euros/acte/dia.
- Per utilització de la Sala d’actes del Casal Cultural de Benavent (amb servei de
calefacció) per la celebració de conferències, xerrades, cursos o reunions: 75,00
euros/acte/dia.
- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament (sense servei de calefacció): 100,00
euros/acte/dia.
- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament (amb servei de calefacció): 150,00
euros/acte/dia.
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La utilització d’aquests espais per un termini superior a dues hores comportarà
l’aplicació de la tarifa prevista per acte/dia.

 Ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa pel subministrament
d’aigua i clavegueram; modificació de la Disposició transitòria única i
l’Annex de tarifes, que queden redactats com segueix:
Disposició transitòria única
Les tarifes definides en l’Annex de tarifes (sense IVA), apartat “Mancomunitat
Pinyana”, entraran en vigor en el moment de l’entrada en funcionament de
l’abastament de l’aigua a través de la Mancomunitat intermunicipal d’abastament
d’aigua de Pinyana.
Annex de tarifes (sense IVA)

AIGUA

Tarifa 2016

Pinyana 0,2

Blocs tarifaris domèstics
Bloc I fins a 30 m³/trimestre
Bloc II de 30,01 a 60 m³/trimestre
Excés > 60,01 m³/trimestre

0,2027
0,4014
0,6268

Tarifa (€/m³)
0,4257
0,8428
1,3162

0,4793
0,9489
1,4821

Blocs tarifaris industrials, comercials, obres i altres
Bloc I fins a 30 m³/trimestre
Bloc II de 30,01 a 60 m³/trimestre
Excés > 60,01 m³/trimestre

0,3613
0,6268
0,8521

Tarifa (€/m³)
0,7585
1,3162
1,7893

0,8541
1,4821
2,0147

0,2027

Tarifa (€/m³)
0,4257

0,4793

0,2027
0,2027
0,2027

0,4257
0,4257
0,4257

0,4793
0,4793
0,4793

0,2027
0,2027
0,6268

0,4257
0,4257
1,3162
Gratuït

0,4793
0,4793
1,4821

Blocs tarifaris específics (ramaders i bugaderies)
Blocs de porcs d’engreix: fins a 600 litres/trimestre i animal segons cartilla
ramadera
Blocs de truges: 5000 litres/trimestre i animal segons cartilla ramadera
Blocs de pollastres: fins a 23 litres/trimestre i animal segons cartilla ramadera
Blocs de guatlles i de perdius: fins a 12 litres/trimestre i animal segons cartilla
ramadera
Blocs boví: fins a 865 litres/mes i animal segons cartilla ramadera
Blocs de bugaderies: fins a 750 m³/trimestre
Excés sobre els blocs anteriors
Subministrament d’aigua des de l’omplidor de bótes
Quota de servei de domèstic (segons la suma dels cabals instantanis
mínims corresponents a tots els aparells instal·lats al local)
Tipus A: cabal instal·lat inferior a 0,6 l/s
Tipus B: cabal instal·lat igual o superior a 0,6 l/s i inferior a 1 l/s
Tipus C: cabal instal·lat igual o superior a 1 l/s i inferior a 1,5 l/s
Tipus D: cabal instal·lat igual o superior a 1,5 l/s i inferior a 2 l/s
Tipus E: cabal instal·lat igual o superior a 2 l/s i inferior a 3 l/s
Tipus F: cabal instal·lat igual o superior a 3 l/s

Mancomunitat
Pinyana
0,2619

Tarifa (€/mensuals)
1,79
2,39
3,62
4,21
4,83
6,02

1,8085
2,4181
3,6576
4,2469
4,8768
6,0757

Quota de servei industrials, comercials i obres
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Comptador de 15 mm.
Comptador de 20 mm.
Comptador de 25 mm.
Comptador de 30 mm.

4,83
9,64
14,45
19,23

4,8768
9,7333
15,5898
19,4259

5,4912
10,9595
16,4278
21,8733

4,83
9,64
14,45
19,23

4,8768
9,7333
15,5898
19,4259

5,4912
10,9595
16,4278
21,8733

6,15

Tarifa (€/trimestre)
6,15

6,15

Quota de servei diversos
Comptador de 15 mm.
Comptador de 20 mm.
Comptador de 25 mm.
Comptador de 30 mm.
CLAVEGUERAM
Quota de servei

Annex serveis aliens
Tarifa
Servei
1. ÚS DOMÈSTIC O COMERCIAL
Instal. Presa A,B,C o comptador comercial de 13 mm.
Bateria
Individual amb portella
Individual amb trapilló al terra

IVA 21%
Servei

Fiança

TOTAL
Iva inclòs

96,21
272,62
312,19

20,20
57,25
65,56

12,02
12,02
12,02

128,43
341,89
389,78

100,06
278,44
320,21

21,01
58,47
67,24

12,02
12,02
12,02

133,09
348,93
399,48

106,73
319,13
366,99

22,41
67,02
77,07

12,02
12,02
12,02

141,16
398,17
456,08

3. ÚS INCENDI
Instal·lació per Incendis fins trapilló
Tipus mm. – Polzades
30 – 1 ¼”
50 – 2”
65 – 2 ½”

593,44
1.432,44
2.234,80

124,62
300,81
469,31

12,02
12,02
12,02

730,08
1.745,27
2.716,13

Amb aparell de mesura
Tipus mm. – Polzades
30 – 1 ¼”
50 – 2”
65 – 2 ½”

1.039,56
2.033,65
3.057,18

218,31
427,07
642,01

12,02
12,02
12,02

1.269,89
2.472,74
3.711,21

Instal. Presa D,E o comptador comercial de 15 mm.
Bateria
Individual amb portella
Individual amb trapilló al terra
Instal. Presa F o comptador comercial de 20 mm.
Bateria
Individual amb portella
Individual amb trapilló al terra

4. CONNEXIÓ DE BATERIES
Nombre de sortides
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Fins 2
Fins a 4
Fins a 8

435,67
826,79
1.384,76

91,49
173,63
290,80

12,02
12,02
12,02

539,19
1.012,43
1.687,58

5. HIDRANTS VIA PÚBLICA
Hidrant en columna tipus 80 mm
Hidrant en columna tipus 100 mm
Hidrant enterrat tipus 80 mm
Hidrant enterrat tipus 100 mm
L’Ajuntament està exempt de fiança

2.421,51
2.556,52
1.295,65
1.446,84

508,52
536,87
272,09
303,84

0,00
0,00
0,00
0,00

2.930,03
3.093,39
1.567,74
1.750,67

30,91
39,46
84,16
92,14
29,15
2,25
2,02
48,15
21,32

6,49
8,29
17,67
19,35
6,12
0,47
0,42
10,11
4,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37,40
47,75
101,83
111,48
35,27
2,72
2,45
58,26
25,79

6. MATERIAL DIVERS (Tots els usos)
Portella pvc de 25 x 35 cm
Portella pvc de 30 x 45 cm
Portella metàl·lica de 40 x 50 cm
Portella metàl·lica de 50 x 60 cm
Pany portella
Clau de pany portella
Placa Bateria
Placa senyalització hidrant
Trapillófundició

7. REFORMA D’INSTAL·LACIONS I CONNEXIONS
EXISTENTS.
A pressupost en funció del treball més, en el cas d’ampliació dels tipus de subministrament, la diferència del nou
tipus sol·licitat en relació al tipus existent.
8. INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ.
A pressupost en funció del treball més, en el cas d’ampliació dels tipus de subministrament, la diferència del nou
tipus sol·licitat en relació al tipus existent.
9. CANVI D’ÚS O NOM DEL SUBMINISTRAMENT
Canvi en el contracte sense trasllat del comptador

41,23

8,66

0,00

49,89

10. RESTABLIMENT DEL SERVEI PER SUSPENSIÓ
TEMPORAL.
Reobertura del servei

41,23

8,66

0,00

49,89

11. LLICÈNCIES
En cas de tenir despeses per permisos de les Administracions competents, aquests seran repercutits en les
obres a realitzar.

 Ordenances fiscals números 1 a 20; modificació de la Disposició final
única, que queda redactada com segueix:
Disposició final 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

8

AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ
La present ordenança fiscal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià entrarà en vigor el
dia 1 de gener de 2016.

Segon.- Sotmetre aquest acord d’aprovació provisional de la modificació de les
ordenances fiscals números 1 a 20, així com la resta del contingut de totes les
ordenances fiscals, a tràmit d’exposició pública, per un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i
en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a que
qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i presentar, si s’escau, les
reclamacions que consideri adients.
Tercer.- Considerar aprovat aquest acord definitivament, sense necessitat
d’ulterior acord plenari, si en el termini d’exposició pública no es presenta cap
reclamació. En aquest cas, es procedirà a la publicació íntegra de les
Ordenances fiscals números 1 a 20 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
aprovades definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Intervencions:
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé demanant que en l’Ordenança Fiscal
número 12 es fiqui que les activitats de les associacions sense ànim de lucre
inscrites al registre municipal siguin gratuïtes.
El Sr. Raul Sales (CIU) intervé explicant que ara només es modifica els casos
en que es paga, la resta no es modifica i ja està previst.

3. Expedient 27/2011.- Aprovació, si s’escau, de la designació dels
representants de la Comissió Municipal de Delimitació Territorial
En relació als expedients de delimitació del terme municipal de Benavent de
Segrià amb els municipis limítrofs, que s’estan tramitat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya en el marc de l’elaboració del Mapa Municipal de
Catalunya.
D’acord amb el que disposa l’article 28 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i de conformitat amb el que preveu l’article 28 del Decret
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244/2007, de 6 de novembre, pel qual s’aprova la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, els Ajuntaments han de nomenar, per acord
plenari, una comissió municipal de delimitació constituïda per l’Alcalde, dos
regidors, el secretari de l’Ajuntament i un tècnic, i comunicar-ho a la Direcció
General de l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
Constituït el nou Ajuntament amb els resultats obtinguts en les darreres
eleccions municipals, s’ha de ratificar la comissió de delimitació que ja hi havia
anteriorment o bé nomenar una nova comissió de delimitació.
Atesos els canvis produïts, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots
a favor dels grups municipals de CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Nomenar la Comissió municipal de delimitació territorial que ha de
representar el municipi de Benavent de Segrià, constituïda pels següents
membres:
President: Manuel Català i Ros
Vocal: Raül Sales i Pujol
Vocal: Josep Maria Palau i Llobera
Tècnic: Arnau Ricart i Real
Secretària: Carmina Satorra i Espinet
Segon.- Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.
Intervencions:
El Sr. Anrtoni Català (ABEHG-AM) pregunta com ha quedat el camí.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) El cami de baix és de Benavent de Segrià, en
línia recta des del cementiri fins a la cantonada del Marcelino és de Benavent
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de Segrià, agafa un bocí del magatzem del Jaume Escuer i va recte fins baix.
Vilanova de Segrià volia el camí de baix i Benavent el camí de dalt, i al final han
fet el que havien de fer, pel mig. L’any 1924 no hi havia camins, només era una
línia recta. Així es com ha quedat segons la Generalitat, tot i que hi havia
padrins que dien coses diferents. Es va demanar que es fités a la cantonada de
casa del Marcelino. Respecte el camí de Rosselló haviem quedat que fos tot de
Benavent, tenint en compte que hi tenim l’aigua potable pel canto de Vilanova.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si s’han presentat al·legacions als
treballs de delimitació entre els termes de Benavent de Segrià i Vilanova de
Segrià.
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon que no li consta.

4. Expedient número PLE-14/2015: Despatx d’ofici
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 163/2015, de
10 de setembre de 2015, i 193/2015, de 6 de novembre de 2015, ambdues
incloses.
Detall dels Decrets d’Alcaldia dels que es dóna compte al Ple de la Corporació:
Núm. Decret
163/2015

Data
10/09/2015

Contingut
Expedient urbanístic número 40/2015

164/2015
165/2015

10/09/2015
10/09/2015

166/2015

14/09/2015

167/2015
168/2015
169/2015
170/2015

14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
15/09/2015

Expedient urbanístic número 41/2015
Expedient municipal 53/2015 Contractació de
personal
Expedient municipal 25/2011 Cassa Aigües i
Depuració, S.L.U. en concepte de cànon de l’ACA del
primer trimestre de 2015
Expedient urbanístic número 44/2015
Expedient urbanístic número 42/2015
Expedient subvencions 22/2015 Escola de Música
Expedient municipal 25/2011 Cassa Aigües i
Depuració, S.L.U. en concepte de cànon de l’ACA del
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171/2015

21/09/2015

172/2015

21/09/2015

173/2015

21/09/2015

174/2015
175/2015

21/09/2015
23/09/2015

176/2015
177/2015

23/09/2015
24/09/2015

178/2015
179/2015
180/2015

28/09/2015
28/09/2015
30/09/2015

181/2015

01/10/2015

182/2015

02/10/2015

183/2015
184/2015

30/09/2015
02/10/2015

185/2015
186/2015

02/10/2015
07/10/2015

187/2015

21/10/2015

188/2015

22/10/2015

189/2015

26/10/2015

190/2015
191/2015

29/10/2015
29/10/2015

192/2015

30/10/2015

193/2015

06/11/2015

segon trimestre de 2015
Expedient
municipal
40/2015
Proposta
de
nomenament secretària interventora
Expedient
municipal
40/2015
Indemnitzacions
membres Tribunal qualificador
Expedient subvencions 15/2015 Consell Català de
l’Esport
Expedient urbanístic 43/2015
Expedient municipal 16/2013 Requeriment previ al
DGRL
Expedient urbanístic 30/2015
Expedient municipal 55/2015 Atorgament targeta
aparcament
Expedient urbanístic 51/2015
Expedient urbanístic 54/2015
Expedient subvencions 1/2013 Renúncia “Ruta verda
a Benavent”
Expedient municipal 33/2015 Matriculació llar d’infants
curs 2015-2016
Expedient municipal 33/2015 Liquidació taxes llar
d’infants
Expedient urbanístic35/2015
Expedient municipal 58/2015 Contractació actuació
Camp de Bitlles
Expedient urbanístic 53/2015
Expedient municipal 40/2015 Cessament Secretària
interventora accidental
Expedient municipal 45/2015 Comunicació Cadastre
sòl urbanitzable
Expedient municipal 40/2015 Autorització signatura
Secretària interventora
Expedient subvencions25/2015 Acceptació subvenció
CCE
Expedient Hisenda 5/2015 Fraccionament PTE 2013
Expedient subvencions 12/2015 Renúncia ajut
Diputació per activitats firals
Expedient subvencions 7/2015 Renúncia ajut IEI per
publicació llibre
Expedient 63/2015 Aprovació càlcul costos dels
serveis públics

Intervencions:
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El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta qui paga la subvenció de la valla del
camp de futbol perquè hi diu Consell Català de l’Esport, i quan era Alcalde
s’havia fet sol·licitud al CCE d’una subvenció per la valla, que no es va atorgar.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé explicant que l’actuació del camp de futbol
està finançada amb un ajut directe de la Diputació, però aquesta subvenció del
Consell Català de l’Esport és referent a l’obra de les bitlles. Comenta que en
principi la petició va quedar a la reserva de subvenció, i a última hora van
comunicar la seva inclusió. La subvenció era per uns esports determinats.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pregunta per l’expedient 55 d’atorgament
de targeta d’aparcament.
El Sr Manuel Català (CIU) intervé explicant que es tracta d’una sol·licitud d’una
targeta d’aparcament en places reservades a minusvàlids per aquelles
persones que tenen una minusvalia de més del 33%.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé preguntant pel decret de cessament
de la secretària interventora accidental.
El Sr. Manuel Català (CIU) explica que amb el nomenament de la Carmina com
a Secretària, calia aprovar el cessament de la Natàlia.

5. Expedient Ple 14/2015: Aprovació, si s’escau, de la Moció del Grup
TJxB-CP de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per sol·licitar a la
Generalitat de Catalunya que garanteixi beques-menjador a tots els
infants en situació de vulnerabilitat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ateses les creixents dificultats de famílies de la nostra vila i d’arreu de
Catalunya per oferir una alimentació adequada, diversificada i de qualitat als
seus fills i filles per problemes econòmics, derivats tant de l’atur creixent com
de les retallades en els diferents programes de garantia de rendes (RMI,
prestació contributiva d’atur, Prepara...).
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Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda
tant per entitats socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies
de la Generalitat: segons l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans
menors de 16 anys no poden menjar carn o peix cada 2 dies per privacions
materials; esment a la problemàtica en diversos pactes recentment signats com
el pacte contra la pobresa o el pacte per la infància; diverses crides per part de
la presidència del Consell Assessor de la Generalitat per Polítiques Socials i
Familiars; reiterats informes elaborats per la Sindicatura de Greuges...
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns
anys era bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per
facilitar la conciliació laboral-familiar. Ara també es planteja com una eina per
garantir la suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn
socialment normalitzat.
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en
aquesta matèria: art. 166 EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i
Promoció de les Famílies i Decret 160/1996 que regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics.
Atès que malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària
que dedica la Generalitat a les beques menjador és insuficient per cobrir la
demanda d’aquestes.
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos insuficients ha
implicat un enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir
al sistema de beques.
Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de
beques i suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos
anteriors. Alhora cal esmentar que els canvis introduïts per la Conselleria han
implicat una pèrdua de cobertura que deixa fora del sistema a gairebé la meitat
de famílies que realitzen la sol·licitud de beca.
Atès que aquest curs 2015-2016 s’ha incrementat de forma important el
nombre de famílies demandants de beques-menjador.
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Atès l’Acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol de
2013 (Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i
les beques de menjador “b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia
alimentària i una partida pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap
infant no es queda sense una beca de menjador per limitacions
pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels barems econòmics i socials
actuals de la família de l’infant. Pel que fa als ajuts d’urgència social, s’ha
d’incrementar el suport als ens locals per tal d’atendre els casos de famílies
que, tot i que reben una beca de menjador, no poden fer front al pagament de
la part que els correspon) en el sentit d’una major dotació pressupostària per
garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti es quedi sense
beca de menjador per limitacions pressupostàries.
Atès que davant la complexa situació cal apostar per un nou model en la gestió
dels ajuts individuals de menjador que sigui absolutament transparent i
garanteixi l’homogeneïtzació de criteris en tot el territori. Eliminant el tram
variable que genera confusió i manca de transparència, alhora que no té
l’aplicació administrativa àgil necessària i no dóna la resposta adient en el
temps convenient.
Cal evidenciar, també, l’esforç important dels Ajuntaments per cobrir les
importants mancances fruit del dèficit d’aprovació econòmica del Departament
d’Ensenyament malgrat l ‘increment pressupostari que resulta insuficient.
És per això que reivindiquem que no pot haver cap nen o nena amb dèficits
alimentaris.
És per això que el grup municipal TJxB-CP proposa al Ple de la Corporació, i
aquest aprova, per nou vots a favor dels grups municipals de CIU, TJxB-CP,
ABEHG-AM i PPC, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides
pressupostàries adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2015-2016 les
beques-menjador necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels
serveis socials per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en
situació de vulnerabilitat.
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Segon. Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als
Consells Comarcals de la demarcació de Lleida, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
Intervencions:
El Sr. Antoni Carré (CIU) mostra la seva disconformitat en el terme “exigir” que
conté el primer apartat de la part dispositiva d’aquest acord.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé preguntant si aquesta moció o una altra
semblant s’ha presentat al Consell Comarcal del Segrià.
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé responent que de moment no.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé aclarint que ho pregunta perquè el
Consell és qui dóna les beques.
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé responent que aquest any no s’han
rebut suficients recursos de la Generalitat.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé dient que aquest any el Consell
Comarcal del Segrià ha aprovat 250 expedients de beneficiaris de beques que
no es poden atendre. En aquest sentit el seu grup ha presentat un prec per
demanar una rectificació per l’increment de certes despeses en detriment
d’aquestes que no es poden atendre.
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé que potser a final d’any pot arribar
una nova partida dinerària per atendre aquests expedients o la meitat, sabent
que la situació és crítica.

6. Expedient Ple 14/2015: Aprovació, si s’escau, de la Moció presentada
pel grup municipal TJxB-CP en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que
afecta a la creació i producció de proximitat i a l’accés a la cultura en
l’àmbit local
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica
pujada de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis
culturals, amb excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot
Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha
suposat un clar cop per a la creació i l'accés de la cultura de la majoria de la
nostra ciutadania.
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de
Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció
consegüent a Interpellació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la
cultura, però foren ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP.
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura
com a sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats
d'accés a la mateixa per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació
impositiva hagi augmentat significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest
impost indirecte, ha quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i
per tant dels ingressos per IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat
una disminució de la demanda i, conseqüentment, de la facturació en el sector
cultural.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una
tremenda mostra de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel
seu efecte directe sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de
petit format existents en moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia
local de molts municipis com el nostre.
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al
contrari, en la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns
casos amb un paper principal, són també directament perjudicades amb
aquesta mesura.
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de
la pujada de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el grup
municipal TJxB-CP presenta per a la seva consideració i acceptació al Ple de
l’Ajuntament, i aquest aprova per vuit vots a favor dels grups CIU, TJxB-CP i
ABEHG-AM i un en contra del grup PPC els següents acords instant al Govern
d’Espanya a:
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Primer - Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de
continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint un tipus
reduït -i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits
d'especial interès cultural i especialment aquelles que van directament
adreçades al públic infantil-.
Segon - Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que
gaudeixin del reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge
o patrocini amb desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva
protecció fiscal.
Tercer - Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea,
l'establiment d'un tipus d’IVA superreduït per a la Cultura i que estigui
harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai
comú europeu de protecció i promoció de la creació i el consum cultural.
Quart - Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri
de Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la
Federació i Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions
culturals del nostre municipi.
Intervenció:
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé dient que aquesta mesura és de l’any 2012,
però que es pot insistir.

7. Expedient Ple 14/2015: Inclusió per urgència, i aprovació, si s’escau, de
la Moció presentada pel grup municipal CIU en suport a la Resolució 1/XI
del Parlament de Catalunya
El grup municipal CIU proposa la inclusió d’aquesta moció no reflectida en
l’ordre del dia de la convocatòria d’aquest ple, per sotmetre-la a la seva
consideració per raons d’urgència, en virtut de l’article 91.4 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals aprovat pel
Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre. La urgència es justifica atès que
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el Govern de l’Estat ha presentat davant el Tribunal Constitucional el dia 11 de
novembre de 2015 un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta resolució
aprovada pel Parlament de Catalunya per majoria absoluta.
El Sr. Alcalde fa lectura del text de la moció que literalment és com segueix:
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015,
va aprovar la següent
RESOLUCIÓ
Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut
a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria
en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya
esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i
escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de
creació d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la
futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini
màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de
seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a
expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions
de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional,
que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de
juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel
poble en referèndum, entre altres sentències.
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Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a
obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la
ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i
integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament
les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a
fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de
les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta
resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per
tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent
en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de
la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta
situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc,
el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge
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habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015,
com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials
i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de
la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona
no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada
o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta
o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència
farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica
són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta
matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat
educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la
seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les
competències establertes en favor de les administracions catalanes i per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
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5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació
en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets
fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los
les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la
Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació
de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de
la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
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9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa
que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin
de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació
del pagament dels interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada mes, al costat del
Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expresar
la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu el grup municipal CIU sotmet a votació dels membres del ple
la procedència d’incloure per raons d’urgència aquesta moció a l’ordre del dia
de la present sessió plenària, i el ple aprova per vuit vots a favor dels grups
CIU, TJxB-CP i ABEHG-AM, i un en contra del grup PPC, la seva inclusió.
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Acte seguit el grup municipal CIU proposa al ple, i aquest aprova, per sis vots a
favor dels grups CIU i ABEHG-AM, un en contra del grup PPC i dues
abstencions presencials del grup TJxB-CP, l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).
Intervencions:
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé dient que considera que atès que
l’Ajuntament de Benavent està adherit a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), aquesta moció hauria de ser proposada per aquesta
entitat.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé dient que l’AMI ha preparat el model de moció
per als ajuntaments que hi són adherits, per a que algun grup municipal la
presenti al ple, sabent que hi haurà grups municipals que no hi estaran
interessats, com per exemple és el cas del Sr. Josep Maria Palau (PPC).
L’important, és que algun grup municipal dels ajuntaments adherits a l’AMI
presenti la moció per a la seva aprovació davant el respectiu ple.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé dient que no considera que existeixi la
urgència per la inclusió i debat d’aquesta moció.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé preguntant el sentit d’estar adherit a
l’AMI si no estem d’acord amb les mocions que proposen.
La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per comentar que no sempre hi hem
d’estar tots d’acord, depèn del què es planteja.

8. Expedient Ple 14/2015: Precs i preguntes
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8.1 La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) pregunta per la situació del polígon, si
s’ha fet alguna cosa.
El Sr. Manuel Català (CIU) intervé comentant que a finals de la legislatura
passada van venir i fa poc va trucar el Sr. Parent, com a representant de
Benavent Park. Se li ha dit que la Secretària ha d’estudiar l’expedient.
8.2 La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé preguntant la situació del polígon
UA4 (l’Eral). Comenta que ahir va coincidir amb l’arquitecte Llobera que li va
preguntar com està.
El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que no es té cap nova comunicació des
de fa un any. Des del Departament d’Urbanisme s’havien recollit unes
modificacions i no en sabem res més.
La Sra, Montse Bosch (TJxB-CP) diu que ha de ser ell qui ha de dir com està.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé dient que ha de ser l’Ajuntament qui ha
de continuar amb l’expedient, sobre les bases de la situació del dipòsit i el
desenvolupament del polígon. Fa uns nou o deu mesos que havien d’arreglar
un parell de paràgrafs.
8.3 La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé preguntant si es té previsió per
demanar algun ajut a la Diputació de Lleida per la llar d’infants.
El Sr. Manuel Català (CIU) comenta que es tractarà aquest assumpte a l’hora
d’elaborar el pressupost per l’exercici vinent.
8.4 La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé preguntant per la Nit de les
Ànimes, si tenim pressupost.
El Sr. Raul Sales (CIU) intervé dient que l’ajuntament mira de cobrir
l’assegurança, i atorgar un ajut per l’equip de so. L’assegurança de
l’Ajuntament no cobreix l’activitat de la festa de la Nit de les Ànimes, per això
s’ha demanat pressupost però és molt car perquè tenen en compte l’aforament.
Potser s’ha de mirar una altra opció.
La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) proposa fer un concurs per la contractació
d’una assegurança de responsabilitat civil per les activitats i festes.
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El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé dient que l’Ajuntament ha d’agafar la
responsabilitat, ja que aquesta activitat no és feta per l’Ajuntament.
El Sr. Antonio Català (ABEHG-AM) diu que s’ha de mirar pel poble. Es tracta
d’una activitat pel poble.
8.5 El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé dient que té entès que el solar
on es troba el dipòsit de l’aigua no és propietat de l’Ajuntament.
El Sr. Raul Sales (CIU) diu que és el que parlàvem abans de l’expedient UA4.
En l’anterior legislatura es va modificar l’ús del sòl d’industrial a residencial, i el
propietari majoritari havia de realitzar les actuacions per tirar endavant.
La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que els projectes s’anaven
modificant.
El Sr. Raul Sales (CIU) intervé dient que al final el dipòsit no està en terreny
municipal.
La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que és culpa dels seus
arquitectes.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per dir que hi ha un conveni famós que no va
aparèixer mai, que si la Rosa el va signar o no.
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé explicant que es va fer una
reparcel·lació i una cessió anticipada. Al moment de fer la reparcel·lació entre
el propietari majoritari i tres veïns del poble, i a la part que han de fer cessió a
l’Ajuntament com a zona reparcel·lada, des dels serveis tècnics van ubicar el
dipòsit, perquè ja estava ubicat el dipòsit a la paret del cementiri. Hi havia un
plànol que deia que el dipòsit anava al costat del cementiri. Quan van
començar les obres amb la màquina sortia molta aigua de la part més fonda. La
única solució era que aquests senyors fessin cessió anticipada, aquesta part
seria de serveis tècnics i ficarem el dipòsit de l’aigua aquí. Vam fer unes cates i
van dir que aquí dona per fer el dipòsit. Llavors es van fer els tràmits, van venir
aquests propietaris i l’arquitecte, el Sr. Coronas amb la seva secretària de
Madrid, la Sra. Pilar, i vam signar uns papers com si féssim la cessió anticipada
a la CHE, autoritzant com a part d’ajuntament i els veïns i el Sentís, i s’ho van
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emportar per signar, dient que ho enviarien un cop signat a la CHE a
Saragossa, però això signat per nosaltres tres i que es va emportar la Sra. Pilar
aquí ja no ha arribat més. Llavors se que vaig signar però aquí no va quedar
res. Ells s’ho van emportar a Saragossa per registrar-ho i ficar el sello i enviarho aquí, perquè a ells els interessava per començar ja el dipòsit en aquella
zona, si no tenien els papers signats no podien començar a fer el dipòsit i
nosaltres ens quedàvem sense dipòsit.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé dient que després posteriorment crec que es
va reclamar a la CHE i la CHE no va aportar aquests documents.
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé contestant que no. Que s’ha reclamat.
La Sra. Pilar s’ha jubilat, el Coronas diu que los papeles no salían.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé dient que aquí hi ha coses rares.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) diu que això pot costar molts calers a
l’Ajuntament.
La Sra. Maite Molina (CIU) intervé per preguntar a la Sra. Rosa Caselles per
què s’ho van emportar?
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé per aclarir que vam signar el Coronas,
jo com a ajuntament i els altres quatre propietaris. Van dir que ara us enviarem
una còpia registrat i guardeu-ho al vostre expedient. Aquí no va arribar més. He
parlat vàries vegades amb el Sr. Coronas, que deia que si, la Pilar lo va a
mandar. La Pilar es va jubilar i aquí ja no va aparèixer més. La Mònica se que
va fer diferents trucades, perquè va dir que a l’expedient falta això, aquest
paper aquí no ha vingut.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé dient que aquí hi ha coses rares. La CHE no
és la Sra. Pilar, la CHE és una institució. La CHE ha de tenir un expedient així o
així on hi digui això, perquè sinó que em diguin quin tècnic o responsable va
signar conforme es feia el dipòsit.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que el dipòsit és de la CHE, tots
els dipòsits de la Mancomunitat de Pinyana són de la CHE, de l’Estat. El dubte
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que he tingut sempre és que no haguessin agafat el mateix projecte que el del
costat del cementiri i haguessin fet la translació aquí.
El Sr. Antoni Carré (CIU) diu que hi hauria d’haver un expedient, un tècnic, un
enginyer, i com ha signat la propietat aquí?
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) diu que aquells terrenys es podrien expropiar,
són terrenys rústics de tercera o quarta o quinta categoria, és un eral sense
qualificació urbanística, per caçar les perdius.
El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que aquells terrenys s’han requalificat.
No és urbà ara?
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé explicant que no es va requalificar, és
rústic reservat a equipaments tècnics.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé dient que si no vaig equivocat la zona
industrial és el terreny del Sentís al costat del cementiri fins a la torre del Roc
Espana.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé dient que el dipòsit municipal no pot
estar en terreny rústic, pot estar en zona pendent d’urbanitzar i reparcel·lar. Ara
tenim un dipòsit en un terreny rústic i a sobre el terreny no és de l’Ajuntament ni
tenir el conveni, per tant tenim un problema.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé canviant de tema per preguntar si
sabem alguna cosa sobre el contenciós de la família Solans envers la granja de
l’Espinet.
El Sr. Manuel Català (CIU) intervé per dir que continua igual, amb mesures
cautelars.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar si l’equip de govern té
alguna previsió de fer alguna cosa a sobre el local de damunt del consultori.
El Sr. Raul Sales (CIU) intervé dient que la intenció és acabar-lo d’arreglar.
S’ha demanat una subvenció PAES i a l’IEI que encara no està resolt. Així es
passaria l’escola de música en aquest espai que tindrà tres habitacions i la sala
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gran. El PAES però va condicionat a obtenir l’ajut de l’IEI per béns immobles,
que serviria per adequar l’espai.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pregunta si no es podria ubicar l’escola de
música al casal, ja que també hi ha la biblioteca, i tot queda més agrupat.
Penseu-ho bé.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar si s’ha fet algun conveni
amb els de l’escola de música, ja que s’havia previst pressupostàriament la
despesa del possible conveni.
El Sr. Manuel Català (CIU) intervé contestant que no encara.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé preguntant per la matriculació de la llar
d’infants. Ho pregunto per saber si és té pensat fer algo a l’edifici del costat, ara
que els pressupostos estan al caure. Jo puc buscar dues o tres idees.
El Sr. Raul Sales (CIU) respon que hi ha un matrícula de 30 infants.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé que no sabem què hem de fer en aquest local,
però tenim clar que no farem una macro llar d’infants com la que estava
prevista.
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) demana fer constar en acta que no saben el
que han de fer.
El Sr. Antoni Carré (CIU) pregunta a la Sra. Rosa Caselles que ha dit i li respon
que es faci constar en acta que no se sabia que fer fins ara, perquè fins ara ha
estat parat i ells tampoc sabien el què havien de fer.
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé dient que sí que ho sabia.
La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé dient quatre anys demanant a la
Diputació ajuts i quatre anys que ni mu, i no quedem que no. Però quan volem
canviar les rajoletes de la piscina de no se qui, llavors sí que hi havia
pressupost. Si et poses xulo jo també em poso xula. Nosaltres teníem molt clar
el que havíem de fer, però no el que no hi havia diners.
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El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per comentar que es va demanar un
estudi de viabilitat de les funcions se li podien donar a l’edifici, primer si l’actual
llar d’infants donava la suficient capacitat per cobrir les necessitats del poble a
nivell d’infants i segona si aquesta part està coberta, què es podia fer en l’edifici
nou.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé proposant si es pot llogar un magatzem
per recollir tots els trastes que estan per tot arreu, els poc que tenim.
El Raul diu que es desenvolupés el polígon, així tindríem alguna parcel·la.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta pel llibre de Benavent de Segrià i la
Fira de Salut.
El Sr. Manuel Català (CIU) diu que hem renunciat a l’ajut per la redacció del
llibre, perquè està atrassat, i es tornarà a demanar. I respecte la Fira, a l’estiu
vam decidir passar-la a la primavera per preparar-la amb temps perquè ens
venia molt al damunt.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar per la canonada de
l’aigua ja que som al novembre i s’acaba al desembre.
El Sr. Raul Sales (CIU) explica que s’ha reubicat el trajecte de l’aigua i està
pensat i comptat per passar el traçat pel carrer Pirineus, i que l’obra la fa
Cassa.

No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada
aquesta sessió, a les 15:40 hores del dia 13 de novembre de 2015, de la qual
aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe.

Dono fe.
La Secretària interventora,
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