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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 1/2016 

Caràcter: Ordinària 

Data: dilluns, 18 de gener de 2016 

Horari: de 20:30 hores a 21:15 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 CarréCuadrat, 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-1/2016.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de 

les actes de la sessió ordinària de 15 de setembre de 2015 (Ple 12/2015);  

sessió ordinària de data 13 de novembre de 2015 (Ple 14/2015); sessió 

extraordinària de 24 de novembre de 2015 (Ple 15/2015); sessió extraordinària 

de d’11 de desembre de 2015 (Ple 16/2015) i sessió extraordinària de 29 de 

desembre de 2015 (Ple 17/2015) 

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 municipal 41/2015 – Aprovació, si s’escau, de designació i 

proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del nomenament per al 

desenvolupament de les funcions de Jutge de Pau Substitut de Benavent de 

Segrià 

4. Expedient municipal 1/2016 – Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal per a 

l’exercici 2016  

5. Expedient Ple-1/2016 - Despatx d’ofici 

6. Expedient Ple-1/2016 - Precs i preguntes 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. Expedient Ple-1/2016.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS 

ESBORRANYS DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE 

SETEMBRE DE 2015 (PLE 12/2015);  SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13 DE 

NOVEMBRE DE 2015 (PLE 14/2015); SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 24 DE 

NOVEMBRE DE 2015 (PLE 15/2015); SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE D’11 

DE DESEMBRE DE 2015 (PLE 16/2015) I SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 29 

DE DESEMBRE DE 2015 (PLE 17/2015) 

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 els esborranys de les actes de la sessió ordinària de 15 de 

setembre de 2015 (Ple 12/2015);  sessió ordinària de data 13 de novembre de 

2015 (Ple 14/2015); sessió extraordinària de 24 de novembre de 2015 (Ple 

15/2015); sessió extraordinària de d’11 de desembre de 2015 (Ple 16/2015) i 

sessió extraordinària de 29 de desembre de 2015 (Ple 17/2015). 

 

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 

En data 30 de desembre de 2015, ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida número 250, l’aprovació definitiva de la modificació de les 

Ordenances fiscals per a l’exercici 2016 i següents. 

En data 9 de juliol de 2015, l’Ajuntament va sol·licitar l’aplicació del coeficient 

de decrement que establiria la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 

l’exercici 2016 als valors cadastrals dels béns immobles urbans del municipi,   

establint-se com a data límit per a la publicació dels nous tipus de gravamen 

per a l’exercici 2016 i següents el dia 1 de març de 2016.  
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En virtut del que disposen els articles 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora del règim local, i 17 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 

(TRLRHL),sobre la modificació d’ordenances fiscals, i de conformitat amb allò 

que disposa l’article 72 del mateix TRLRHL, en relació als tipus de gravamen 

de l’impost de béns immobles, l’Alcaldia proposa al Ple i aquest aprova per nou 

vots a favor dels grups municipals de CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC els 

següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la següent Ordenança fiscal 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2016 i següents, en els 

següents termes: 

 Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns 

immobles; modificació de l’apartat primer de l’article 8, que queda redactat 

com segueix: 

Article 8. Tipus de gravamen i quota 

1. El tipus de gravamen serà el 0,790% quan es tracti de béns immobles de 

naturalesa urbana. 

Segon.- Sotmetre aquest acord d’aprovació provisional de la modificació de 

l’Ordenança fiscal número 1, 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 la 

modificació reglamentària aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida. 

Intervencions: 
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- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per comentar que l’important és poder 

sortir del pla d’ajust, amortitzant el més aviat possible els préstecs vinculats, 

fent ús del romanent de tresoreria. 

Tos els Srs. Regidors i regidores del ple mostren el seu acord. 

 

3. Expedient municipal 41/2015.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 

DESIGNACIÓ I PROPOSTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 

CATALUNYA DEL NOMENAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES 

FUNCIONS DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT, DE BENAVENT DE SEGRIÀ. 

En data 4 d’octubre de 2011, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida número 141, acord de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya de nomenament del Jutge de Pau Titular de 

Benavent de Segrià i del Jutge de Pau Substitut de Benavent de Segrià. La 

durada d’aquests manaments és fins al dia 3 d’octubre  de 2015. 

En data 27 de juliol de 2015, es va publicar al taulell d’edictes de l’Ajuntament 

anunci d’incoació d’un període de 20 dies hàbils (en còmput administratiu) per a 

que les persones interessades en exercir la funció de Jutge de Pau, Titular i/o 

Substitut de Benavent de Segrià, puguin presentar les seves instàncies. 

En data 4 d’agost de 2015, es va publicar al BOP de Lleida número 148, anunci 

d’incoació d’un període de 20 dies hàbils (en còmput administratiu) per a que 

les persones interessades en exercir la funció de Jutge de Pau, Titular i/o 

Substitut de Benavent de Segrià, puguin presentar les seves instàncies. 

En data 1 de setembre de 2015, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va certificar la presentació, dins de termini, de les sol·licituds per part del 

Sr. Félix Magri Español (número d’entrada al Registre 1377, de 7 d’agost de 

2015) com a Jutge de pau titular, sense que s’hagin presentat instàncies per a 

Jutge de pau substitut. 

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2015 

acorda elegir i proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 

nomenament del Sr. Fèlix Magrí Español, per al desenvolupament de les 

funcions de Jutge de Pau Titular del municipi de Benavent de Segrià. 
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En virtut del que disposa l’article 101 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 

del Poder Judicial, i l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges 

de Pau, correspon al Ple de l’Ajuntament l’elecció del Jutge de Pau, Titular i 

Substitut, si no hi cap sol·licitant. 

Proposat el càrrec de Jutge de Pau substitut al Sr. Carlos Luis Panadés Nin, 

vist que mostra el seu interès, i atès que es dóna compliment als requisits 

exigits per la normativa aplicable, es proposa al Ple i aquest aprova per 

unanimitat dels grups municipals de CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC l’adopció 

dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Elegir i, en conseqüència, proposar al Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya el nomenament per al desenvolupament de les funcions de Jutge de 

Pau Substitut del municipi de Benavent de Segrià al Sr. Carlos Luis Panadés 

Nin, amb D.N.I 40865258P, domiciliat al carrer Ciutat de Fraga, número 3 de 

Benavent de Segrià. 

Segon.- Notificar aquest acord a la persona proposada, i donar-ne trasllat així 

com al Jutjat de Pau de Benavent de Segrià, i al Jutjat Degà de Lleida, 

adjuntant, en aquest últim cas, certificació de l’expedient de conformitat amb 

l’article 7.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 

Tercer.- Autoritzar a l’Alcaldia, a l’objecte de que, en nom de l’Ajuntament, 

procedeixi a l’execució del present acord, donant-li l’impuls que correspongui i 

subscrivint els documents que siguin precisos per aquesta finalitat. 

 

4.  Expedient municipal 1/2016 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 

CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2016 

 

En data 12 de gener de 2016, amb número 19, ha tingut entrada en el Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià comunicació procedent pels 

Serveis Centrals de l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs 

locals de la Diputació de Lleida, relatiu a la planificació tributària per a l’exercici 

2016 del cobrament de les taxes delegades a aquest ens instrumental. 
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De conformitat amb el que disposen els articles 21 i 62.3 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, general tributària i l’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, l’Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per nou vots a favor dels grups municipals de 

CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC els següents 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar el calendari fiscal dels tributs de meritació anual per a 

l’exercici 2016, essent el seu període voluntari de pagament el següent: 

 

Calendari fiscal per a l’exercici 2016 (tributs delegats a l’OAGRTL i altres) 

Tribut Període pagament voluntari 
Cobrança ex 

OAGRTL 

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 2/05/2016 a 1/07/2016 2a cobrança 

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 20/09/2016 a 19/11/2016 3a cobrança 

Impost d’activitats econòmiques 20/09/2016 a 19/11/2016 3a cobrança 

Impost de vehicles de tracció mecànica 22/02/2016 a 21/04/2016  1a cobrança 

Taxa per cementiri municipal (conservació) 2/05/2016 a 1/07/2016 2a cobrança 

Taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries i 

altres residus urbans 
02/05/2016 a 1/07/2016 

2a cobrança 

Taxa per guals i reserves a la via pública 1/10/2016 a 30/11/2016 ----- 

 

Els subjectes passius que tinguin domiciliada la quota per l’impost sobre béns 

immobles de naturalesa urbana es liquidaran, sense cap cost addicional pel 

contribuent, en tres fraccions, la data de les quals serà fixada per l’Organisme 

autònom de gestió i recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida. 

 

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i 

en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, tot advertint que cadascun dels períodes 

de cobrament anteriors, i juntament amb els edictes d’aprovació i exposició 

pública dels diferents padrons la gestió dels quals sigui competència municipal, 

es publicaran en els corresponents anuncis de cobrança ex article 24 del Reial 

decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de 

recaptació. 

 

Tercer.- Traslladar els expedients de gestió tributària que siguin tramitats des 

de l’Ajuntament a l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals 

de la Diputació de Lleida, per a que n’efectuïn la corresponent cobrança.  
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5. Expedient Ple-1/2016 - 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 194/2015, de  

12 de novembre de 2015, i 238/2015, de 31 de desembre de 2015, ambdues 

incloses. 

Detall dels Decrets d’Alcaldia dels que es dóna compte al Ple de la Corporació: 

 
Núm. Decret Data Contingut 

194/2015 12/11/2015 Expedient municipal 33/2015 Liquidació taxes llar 
d’infants 

195/2015 12/11/2015 Aprovació d’una compensació econòmica a la Sra. 
Sílvia Bori Falip 

196/2015 12/11/2015 Expedient urbanístic 56/2015  

197/2015 13/11/2015 Expedient subvencions 14/2015 – Pla Local de 
Joventut 

198/2015 16/11/2015 Expedient municipal 65/2015 – Sol·licitud fons tram 
supramunicipal del FCL 

199/2015 16/11/2015 Expedient municipal 39/2012 – Sol·licitud canvi 
d’actuació inclosa al PIL, anualitat 2016  

200/2015 17/11/2015 Expedient municipal 67/2015 – Contractació Connexió 
de la canonada de sortida del dipòsit nou amb la 
xarxa existent”  

201/2015 17/11/2015 Expedient municipal 68/2015 - Contractació 
Adquisició de material mèdic  

202/2015 19/11/2015 Expedient municipal 22/2015 – Escola de Música  

203/2015 19/11/2015 Expedient hisenda 6/2015 Modificació de crèdits 
1/2015 per transferència per vinculació 

204/2015 19/11/2015 Expedient municipal 69/2015 - Contractació  treballs 
de millora i arranjament del camp de futbol  

205/2015 23/11/2015 Expedient municipal 25/2011 – Liquidació primer 
trimestre de 2015 subministrament d’aigua i 
clavegueram 

206/2015 23/11/2015 Expedient municipal 61/2015Recuperació parcial de la 
paga extra desembre 2012 

207/2015 24/11/2015 Expedient urbanístic 47/2015 

208/2015 25/11/2015 Expedient urbanístic 42//2015  
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209/2015 25/11/2015 Expedient urbanístic 61/2015 

210/2015 30/11/2015 Expedient subvencions 3/2015 – Acceptació 
subvenció IEI per Renovem la biblioteca 2015 

211/2015 30/11/2015 Liquidació individual de la taxa per la recollida, 
transport i tractament d’escombraries i altres residus 
urbans 

212/2015 30/11/2015 Expedient municipal 11/2011 Aprovació d’ajornament i 
fraccionament d’un deute tributari 

213/2015 30/11/2015 Expedient urbanístic 63/2015  

214/2015 30/11/2015 Expedient urbanístic64/2015 

215/2015 1/12/2015 Expedient municipal 56/2015 – Designació del 
representant de l’administració per a les eleccions 
generals de 20 de novembre de 2015 

216/2015 1/12/2015 Expedient urbanístic 57/2015 

217/2015 1/12/2015 Expedient urbanístic 58/2015 

218/2015 2/12/2015 Expedient urbanístic 68/2015 

219/2015 2/12/2015 Expedient municipal 33/2015 Liquidació taxes llar 
d’infants 

220/2015 03/12/2015 Expedient municipal 67/2015 – Ampliació contractació 
de connexió de la canonada d’aigua 

221/2015 4/12/2015 Expedient subvencions 27/2015 – Llar d’infants 

222/2015 10/12/2015 Expedient municipal 70/2015 Contractació Millora del 
sistema de megafonia 

223/2015 10/12/2015 Expedient urbanístic 64/2015 

224/2015 15/12/2015 Expedient municipal 7/2015 – Liquidació de la taxa de 
guals i reserves a via pública 2015 

225/2015 15/12/2015 Expedient municipal 7/2015 – Baixa del padró de la 
taxa de guals i reserves a la via pública 

226/2015 15/12/2015 Expedient subvencions 26/2015 – Acceptació ajut DL 
per Millora i arranjament del camp de futbol 

227/2015 17/12/2015 Expedient subvencions 18/2015 – Acceptació ajut DL 
per al funcionament i administració del consultori 
mèdic, anualitat 2015 

228/2015 18/12/2015 Expedient urbanístic 67/2015 

229/2015 18/12/2015 Expedient urbanístic 65/2015 

230/2015 18/12/2015 Expedient urbanístic 66/2015 

231/2015 22/12/2015 Expedient de baixa del padró municipal habitants 
4/2015 

232/2015 22/12/2015 Rectificació Decret 195/2015 i Readmissió de la 
treballadora Sílvia Bori Falip 

233/2015 29/12/2015 Expedient municipal 25/2011 – Liquidació exercici 
2014 de la concessió del servei d’abastament d’aigua 
i clavegueram 

234/2015 29/12/2015 Expedient de baixa del padró municipal habitants 
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5/2015 

235/2015 29/12/2015 Finalització del contracte de servei de gestoria  

236/2015 29/12/2015 Expedient ambiental 2/2015 

237/2015 31/12/2015 Expedient hisenda 7/2015 - Modificació de crèdits 
2/2015 per transferència per vinculació 

238/2015 31/12/2015 Aprovació de factures 

 

Intervencions: 

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per preguntar en relació els 

Decrets 195/2015 i 232/2015, com ha quedat la indemnització de la Sra. Sílvia 

Bori. 

L’Il·lm Sr. Alcalde Manuel Català (CIU) intervé per explicar que l’assumpte està 

tancat i l’import de la indemnització és de 25.000,00 euros, a l’espera de 

conèixer els imports deguts tan a la Tresoreria de la Seguretat Social com a 

l’INEM. 

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per comentar que la quantitat és 

superior a l’acordada en la reunió mantinguda el passat dia 21 de desembre 

entre els regidors i regidores del ple. 

L’Il·lm Sr. Alcalde Manuel Català (CIU) explica que s’ha volgut tancar el tema 

sense reincorporar la Sra. Sílvia Bori com a treballadora de l’Ajuntament, atès 

el recent canvi normatiu que possibilita l’increment del període de reducció de 

jornada per guarda d’un menor fins als 12 anys, fet que implicaria a 

l’Ajuntament, cas d’incorporació, no poder-la acomiadar de manera immediata, 

ni a curt termini, fins a complir-se el termini. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar pel Decret 222/2015, de 

contractació de l’actuació Millora de la megafonia. Explica que hi ha carrers en 

els que no se sent res, com el carrer Progrés. 

L’Il·lm Sr. Alcalde Manuel Català (CIU) intervé per dir que es preveu la 

instal·lació d’altaveus a l’avinguda de Lleida i carrer Tercer Mileni, i igualment 

es podrien mirar els punts en que no se senten els pregons. 
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- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta pel Decret 207/2015 relatiu a 

l’expedient urbanístic promogut pel Sr. Rosell per la construcció d’un magatzem 

agrícola en sòl no urbanitzable. 

El Sr. Raul Sales (CIU) explica que s’ha suspès l’atorgament de llicència 

urbanística fins a l’aportació dels documents que se li han requerit. 

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per comentar que el magatzem està 

tot construït, i pregunta si l’interessat no han presentat res a l’Ajuntament per 

obtenir la llicència. 

El Sr. Raul Sales (CIU) explica que va presentar un projecte, però apreciades 

unes mancances se li ha requerit l’ampliació de la documentació aportada, com 

per exemple l’informe preceptiu del Ministeri de Foment, com a zona afectada 

per l’aeroport d’Alguaire, i que consta com a sol·licitat en l’expedient. 

 

6. Expedient Ple-1/2016 - PRECS I PREGUNTES 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per preguntar com es troben 

els preparatius de la Festa Major de gener i qui serà el pregoner. 

La Sra. Maite Molina (CIU) explica que la pregonera serà la Sra. Montserrat 

Canela Subirada. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que en les reunions prèvies a la 

Festa Major, és costum convidar els representants de les diferents 

associacions d’àmbit local així com als regidors dels diferents grups polítics 

municipals. Aquest any, però, la reunió s’ha celebrat sense invitació als 

regidors i regidores de l’Ajuntament. 

L’Il·lm Sr. Alcalde Manuel Català (CIU) intervé per demanar disculpes per no 

haver fet aquesta invitació, atès que la reunió es va celebrar a corre-cuita, i 

sense la seva assistència per motius personals. 

- La Sra. Maite Molina (CIU) reprenent la pregunta formulada per la Sra. Rosa 

Maria Caselles  (TJxB-CP) comenta el programa d’actes i activitats de la Festa 

http://www.benaventdesegria.cat/
mailto:ajuntament@benaventdesegria.cat


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaça de l’Ajuntament, 1 
25132 Benavent de Segrià   Web:   http://www.benaventdesegria.cat 
Tel. 973 77 76 11  E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat 
Fax. 973 77 76 27 
 

 

 12 

 

 

AJUNTAMENT 
DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 
 

Major, que tindran lloc entre el vespre del divendres dia 29 de gener i la tarda 

del dilluns dia 1 de febrer de 2015. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar si l’Ajuntament ha 

sol·licitat diferents pressupostos prèviament a l’adjudicació de la contractació 

de la connexió de la canonada de sortida del dipòsit nou amb la xarxa existent i 

si s’han pactat millores amb l’adjudicatari. 

El Sr. Raul Sales (CIU) comenta que es van sol·licitar tres pressupostos i que 

es va adjudicar el contracte a l’empresa que va aportar el pressupost més 

econòmic, l’empresa Cassa, tot i que hauria preferit poder fer vàries 

adjudicacions sobre les diferents partides incloses als diferents pressupostos. 

No s’ha adjudicat per les millores ofertes sinó atenent el millor preu.  

 

No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 21:15 hores del dia 18 de gener de 2016, de la qual 

aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe. 

 

 

Dono fe.                              Vistiplau, 

La Secretària interventora,                              L’Alcalde, 

 

 

Carmina Satorra i Espinet                              Manuel Català i Ros 
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