AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Número: 2/2016
Caràcter: Extraordinària
Data: dilluns, 15 de febrer de 2016
Horari: de 20:30 hores a 22:45 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 Hisenda 1/2016: Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost
General de la Corporació per a l’exercici 2016
2. Expedient municipal 35/2011. Verificació, si s’escau, del Text Refós del Pla
de Millora Urbana en l’àmbit de la urbanització “La Clamor” de Benavent de
Segrià.
3. Expedient municipal 6/2016. Declaració, si s’escau, d’existència de
necessitat urgent i inajornable per la contractació de personal laboral temporal
4. Expedient municipal 14/2012. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del
Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià per la
prestació dels serveis socials d’atenció primària i especialitzats
5. Expedient municipal 33/2014. Aprovació, si s’escau, de l’addenda de
modificació del Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del
Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics
6. Expedient municipal 6/2016. Aprovació, si s’escau, provisional del padró
fiscal de la taxa per guals i reserves a la via pública per a l’exercici 2016
7. Expedient de Ple 2/2016. Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport a les
mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre,
presentada pel grup municipal ABHDG-AM
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1. Expedient Hisenda 1/2016: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016
ANTECEDENTS
En data 11 de gener de 2016, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
ha format el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià per a l’exercici 2016.
En data 20 de gener de 2016 la Secretària interventora ha emès informe relatiu
al procediment a seguir per a l’aprovació del pressupost, així com informe
relatiu als equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que
estableix la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
FONAMENTS DE DRET
L’article 165 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 disposa que el
pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà l’estat de despeses,
l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix el pressupost s’ha
d’elaborar sense dèficit inicial.
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost
general.
L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial
del pressupost.
L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada
en vigor del pressupost.
Els articles 22.2.e), 90 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Els articles 18 a 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat
de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb
problemes financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu
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pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost
corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de
l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de fer constar en
el seu pla d’ajust.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Per tant, l’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova amb vuit
vots a favor dels grups municipals CIU, ABEHG-AM i PPC i la Sra. Rosa Maria
Caselles Mir del grup municipal TJxB-CP, i un vot en contra de la Sra.
Montserrat Bosch Pascual del grup municipal TJxB-CP, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar el pressupost general de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
per a l’exercici 2016, el qual, és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
CAPÍTOL 1
Org.
1
1
1
1

1

Econ.
112

Descripció
Impost sobre béns immobles. Béns naturalesa rústica

Import
45.000,00

113

Impost sobre béns immobles. Béns naturalesa urbana

460.000,00

115

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

116

Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

11

Impostos sobre el capital

130

Impost sobre activitats econòmiques

45.000,00

13

Impost sobre les activitats econòmiques

45.000,00

1

IMPOSTOS DIRECTES

85.000,00
5.000,00
595.000,00

640.000,00

CAPÍTOL 2
Org.
1

Econ.
290

Descripció
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
4.000,00

29

Altres impostos indirectes

4.000,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

4.000,00
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CAPÍTOL 3
Org.
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Econ.
302

Descripció
Servei de recollida d’escombraries

Import
57.000,00

309

Taxa manteniment cementiri municipal

30

Taxes per la prestació de serveis públics bàsics

62.000,00

312

Llar d'infants

45.000,00

31

Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter

45.000,00

32100

Taxa per llicències urbanístiques

1.000,00

32200

Taxa per llicències de primera utilització

1.500,00

32300

Taxes per altres serveis urbanístics

1.500,00

32500

Taxa per expedició de documents

1.500,00

32901

Taxa per llicències ambientals

1.000,00

32902

Taxa pel servei de veu pública

700,00

32903

Taxa per la tramitació i celebració de matrimonis

32

Taxes per la realització d’activitats de competència local

33100

Taxa per entrada de vehicles (guals)

33200

Taxa per l'ocupació del sòl, subsòl i vol em

10.000,00

33300

Taxa per utilització privativa o aprofitament

2.000,00

33500

Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb

1000,00

33800

Compensació de Telefónica de España, SA.

4.000,00

33900

Taxa per ocupació del domini públic

33

Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament específic

349

Altres preus públics

500,00

34

Preus públics

500,00

39100

Multes per infraccions urbanístiques

500,00

39110

Multes per infraccions tributàries i anàlogues

250,00

39190

Altres multes i sancions

250,00

39200

Recàrrec per declaració extemporànea (5%)

1.000,00

39210

Recàrrec executiu

2.000,00

39211

Recàrrec de constrenyiment

1.000,00

39300

Interessos de demora

39900

Altres ingressos diversos

15.000,00

39

Altres ingressos

21.000,00

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

5.000,00

200,00
7.400,00
775,00

1000,00
18.775,00

1.000,00

154.675,00

CAPÍTOL 4
Org.
1

Econ.
42000

Descripció
Participació en els tributs de l’Estat

Import
249.000,00

42

De l’Administració de l’Estat

249.000,00
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1
1
1

1
1

1

45000

Fons de cooperació local de Catalunya

45001

Altres transferències incondicionades

54.000,00

45080

Altres subvencions corrents de l'Administra

40.581,44

45

De comunitats autònomes

95.581,44

46100

Transferències Diputació Provincial

49.146,86

46500

Transferències Consell Comarcal del Segrià

46

D’entitats locals

47000
47

Transferències d'empreses privades
D’empreses privades

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.000,00

1.000,00
50.146,86
500,00
500,00
395.228,30

CAPÍTOL 5
Org.
1
1

Econ.
55000

Descripció
Canon concessionari del servei de subministra

Import
21.000,00

55100

Producte de concessions administratives dels

55

Productes de concessions i aprofitaments especials

21.000,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

21.000,00

0,00

CAPÍTOL 7
Org.
1
1
1
1
1
1
1

Econ.
76106

Descripció
Diputació de Lleida (millora gestió de l'aigua)

76107

Diputació de Lleida (millora gestió de l'aigua 2016

76108

IEI Béns immobles (Escola de música)

76112

Inversió camins

76113

Inversions d'eficiència energètica (PAES)

76199

Altres tranferències d'entitats locals

76500

Consell Comarcal del Segrià

76

D’entitats locals

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Import
25.000,00
19.783,81
20.100,00
14.500,00
9.360,00
1.000,00
500,00
90.243,81
90.243,81

CAPÍTOL 9
Org.
1
1

Econ.
91318

Descripció
Préstec BBVA cancel·lació FFPP-1

Import

91319

Préstec BBVA cancel·lació FFPP-3

91

Préstecs rebuts en euros

0,00
0,00

9

PASSIUS FINANCERS

0,00

0,00

1.305.147,11

TOTAL
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ESTAT DE DESPESES:
CAPÍTOL 1
Org. Prog
1
912

Econ.
10000

Descripció
Retribucions bàsiques i altres remuneracions Alcaldia

10

Òrgans de govern i personal directiu

Import
13.200,00

1

920

12000

Retribucions bàsiques grup A1

13.200,00
15.000,00

1

920

12100

Retribucions complementàries. Complement de destí

10.000,00

1

920

12101

Retribucions complementàries. Complement específic

17.000,00

12

Personal funcionari

42.000,00

13100

Retribucions personal per interinitat

160.000,00
160.000,00

1

920

13

Personal laboral

1

912

16000

Òrgans de govern: Seguretat Social

1

920

16000

Admin. General.: Seguretat Social

1

920

16200

Formació i perfeccionament del personal

1.000,00

1

912

16205

Assegurances.-personal

1.000,00

1

920

16205

Assegurances

16

Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador

1

DESPESES DE PERSONAL

5.500,00
67.000,00

500,00
75.000,00
290.200,00

CAPÍTOL 2
Org. Prog
1
342

Econ.
20201

Descripció
Camp de futbol: arrendament dels vestidors

Import
6.000,00

1

337

20202

Arrendaments d’edificis i altres construccions

3.000,00

1

920

20203

Arrendaments d’edificis i altres construccions

1.000,00

1

920

20300

Renting fotocopiadora Ajuntament

3.500,00

1

323

20301

Renting fotocopiadora Escola

1.000,00

1

920

20302

Admin. Gral: Renting maquinària

3.500,00

20

Arrendaments i cànons

18.000,00

1

164

21000

Manteniment cementiri municipal

1

342

21001

Manteniment instal·lacions esportives

20.000,00

1

153

21002

Manteniment vies públiques i carrers

20.000,00

1

165

21003

Manteniment Enllumenat públic

1

171

21004

Manteniment parcs i jardins

1

454

21005

Manteniment camins

8.000,00

1

323

21200

Manteniment edificis escolars

9.000,00

1

920

21201

Manteniment Casa de la Vila

20.000,00

1

312

21202

Manteniment edifici consultori municipal

4.000,00

1

333

21203

Manteniment edifici Casal Cultural

5.000,00
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1

333

21204

Manteniment Llar de Jubilats

2.000,00

1

333

21205

Manteniment edifici casal dels joves

2.000,00

1

323

21206

Manteniment edifici Llar d'Infants

2.000,00

1

920

21299

Manteniment altres edificis

2.000,00

1

160

21300

Manteniment xarxa de serveis: clavegueram

8.000,00

1

161

21300

Manteniment xarxa de serveis: aigua

5.000,00

1

920

21301

Manteniment maquinaria i utillatge

8.000,00

1

920

21400

Manteniment vehicles

3.500,00

1

920

21500

Manteniment mobiliari

2.000,00

1

920

21600

Manteniment d'equips per a processos d’informació.

4.000,00

21

Reparacions, manteniment i conservació

1

920

22000

Material d'oficina no inventariable

3.000,00

1

920

22001

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

3.000,00

1

920

22002

Material informàtic no inventariable

2.000,00

1

920

22100

Subministrament Energia elèctrica

50.000,00

1

920

22103

Subministrament carburants

15.000,00

1

920

22104

Vestuari

2.000,00

1

920

22105

Productes alimentaris

3.000,00

1

920

22106

Productes farmacèutics i material sanitari

1.000,00

1

920

22110

Productes de neteja

4.000,00

1

920

22111

Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elements de transport

500,00

1

920

22112

Subministrament material electrònic i de telecomunicacions

500,00

1

920

22199

Altres subministraments

2.000,00

1

920

22200

Comunicacions telefòniques

7.500,00

1

920

22201

Comunicacions Postals

2.000,00

1

920

22300

Transports

1

920

22400

Assegurança d'edificis

7.000,00

1

162

22500

Tributs estatals: cànon abocaments CHE i altres

6.250,00

1

162

22502

Tributs locals: canon Consorci de Residus del Segrià i altres

1

920

22601

Atencions protocol·làries i representatives

4.000,00

1

920

22602

Publicitat i propaganda

1.500,00

1

920

22603

Publicacions en diaris oficials

3.000,00

1

920

22604

Despeses jurídiques

25.000,00

1

334

22606

Conferències i altres activitats culturals

15.000,00

1

338

22609

Festes populars

35.000,00

1

920

2269900

Altres despeses diverses

9.000,00

1

920

2269901

Altres despeses diverses. Comissions bancàries

3.500,00

1

162

22700

Netej, recollida i tractament d'escombraries i residus

1

920

22701

Seguretat.(alarma, videovigilància)

6.000,00

1

920

22705

Processos electorals

1.500,00

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

149.500,00

500,00

13.000,00

57.000,00

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

8

AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ

1

920

22706

Estudis i treballs tècnics: arquitecte i arquitecte tècnic municipals

16.000,00

1

920

22708

Serveis de recaptació a favor de l’entitat

35.000,00

1

323

22799

Concessió servei llar d'infants

1

326

22799

Concessions escola de música

5.000,00

1

334

22799

Concessions casal lleure-Ludoteca

6.000,00

1

920

22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals

22

Material, subministraments i altres

100.000,00

12.000,00
456.750,00

1

912

23000

Dietes de càrrecs electes - minutes a plens

13.000,00

1

920

23020

Dietes de personal

500,00

1

912

23100

Locomoció càrrecs electes

500,00

1

920

23120

Locomoció personal

23

Indemnitzacions per raó del servei

24000

Despeses d’edició i distribució

500,00
14.500,00

1

920

5.000,00

24

Despeses de publicacions

1

943

250

Serveis Socials Consell Comarcal Segrià

1

943

251

Consell Comarcal -Animals domèstics abandonats

3.000,00

1

943

252

Consell Comarcal: Altres prestacions supramunicipals

3.000,00

25

Treballs realitzats per altres AAPP

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

5.000,00
12.000,00

18.000,00
661.750,00

CAPÍTOL 3
Org. Prog
1
011

Econ.
31012

Descripció
Interessos préstec Obres 2003-2004

Import
500,00

1

011

31013

Interessos.préstec obres 2005

300,00

1

011

31015

Interessos préstec obres 2006

200,00

1

011

31021

Interessos préstec obres 2008 (115.445,29)

3.000,00

1

011

31023

Interessos préstec obres 413 (205.000,00)

5.000,00

1

011

31024

Interessos préstec Caja Madrid 2009

2.500,00

1

011

31025

Reial decret-llei 4/2012

8.400,00

1

011

31026

Reial Decret-llei 8/2013

1.600,00

1

011

31099

Interessos altres

1.000,00

31

De préstecs i altres operacions financeres en euros

1

011

35200

Interessos de demora

100,00

1

011

35800

Interessos leasing

100,00

35

Interessos de demora i altres despeses financeres

200,00

3

DESPESES FINANCERES

22.500,00

22.700,00

CAPÍTOL 4
Org. Prog. Econ.
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1

943

46600

Entitats que agrupen municipis

1.200,00

1

943

46700

Consorcis

2.000,00

46

A entitats locals

3.200,00

1

231

48000

Atencions benèfiques

750,00

1

334

48001

Associació de dones

750,00

1

334

48003

Associació de pares i mares d'alumnes (cabalgata de reis)

750,00

1

334

48005

Associació de bitllaires

750,00

1

334

48006

Club d'escacs de Benavent

750,00

1

334

48007

Associació de puntaires de Benavent de Segrià

750,00

1

334

48008

Associació de jubilats

750,00

1

334

48011

Futbol Club Mig Segrià

3.000,00

1

334

48015

Penya Vent Blaugrana

750,00

1

334

48016

Assoc. cultural de Benavent. La Garnota

750,00

1

334

48021

Associació Ben-rock

1

341

48022

Club esportiu Benavent

1

334

48025

Associació Twirling

48

A famílies i institucions sense fins de lucre

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

750,00
2.000,00
750,00
13.250,00
16.450,00

CAPÍTOL 5
Org. Prog. Econ.
1
929
50000

Fons de Contingència

1

50100

Imprevistos i funcions no classificades: altres imprevistos

40.000,00

50

Dotació al fons de contingència d'execució pressupostària

49.000,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

49.000,00

929

Descripció

Import
9.000,00

CAPÍTOL 6
Org. Prog. Econ.
1
161
60902

Descripció
Inversió en millora de gestió de l'aigua

Import
39.000,00

1

160

60904

Inversió millora de la gestió de l'aigua 2016

22.000,00

60

Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general

61.000,00

1

454

61901

Millora camins

15.000,00

61

15.000,00

1

920

62300

Inversions de reposició d’infraestructures i béns destinats a l’ús
general.
Adquisició maquinària, instal·lacions i utillatge

1

920

62500

Adquisició mobiliari i petites adquisicions

1

920

62600

Equips per processos d'informació

62

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis

23.000,00

63301

Local sociocultural

38.629,00

1

425

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

150

63

Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis

64000

Estudis i Treballs tècnics

38.629,00
8.000,00

64

Despeses en inversions de caràcter immaterial

8.000,00

6

INVERSIONS REALS

145.629,00

CAPÍTOL 9
Org. Prog. Econ.
1
011
91310

Descripció
Amortització préstec obres 2003-2004

Import
20.000,00

1

011

91311

Amortització préstec obres 2005

8.000,00

1

011

91312

Amortització Préstec obres 2006

12.000,00

1

011

91313

Amortització Préstec obres 2007. Caja Madrid 2009

12.000,00

1

011

91314

Amortització préstec obres 2008

9.000,00

1

011

91315

Préstec obres 413 DE 2004-2007

16.000,00

1

011

91316

Amortització préstec RD-Llei 4/2012

30.000,00

1

011

91317

Amortització préstec RD-Llei 8/2013

7.000,00

91

Amortització de préstecs i d’operacions en euros

114.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

114.000,00
TOTAL

1.299.729,00

Segon. Aprovar inicialment les bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2016.
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal, i la relació de llocs de
treball de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2016
Quart. Exposar l’acord d’aprovació inicial del pressupost al públic mitjançant la
inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions, les quals seran resoltes pel Ple en el termini
d’un mes.
Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si
no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.
Intervencions:

Plaça de l’Ajuntament, 1
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- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pren la paraula per dir que abans de
començar les obres de l’Escola de música a damunt del consultori, es faci una
reunió entre tots per valorar que aquí estaria millor, al costat de la Biblioteca, i
passar allà les puntaires i altres associacions. Ficar l’escola aquí estaria millor,
estaria tot més unit, per si la gent s’ha d’esperar, i potser amb les saletes de
baix en tindríem prou. La Sala del piano potser es podria dividir, i entre això i
les saletes potser es podria fer aquí.
La Sra. Montserrat Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que cal fer un estudi de
viabilitat sobre com estructurar l’edifici de la biblioteca. Afegeix que potser
hipotèticament a damunt del consultori es podria fer una macro sala polivalent,
ja que a la sala cultural no hi ha molt espai. Aquest espai d’aquí és un punt de
retrobament
El Raul intervé per dir que el problema de l’edifici de la biblioteca és que es
massifica l’espai, ja que hi ha la biblioteca, la ludoteca i l’escola de música.
Generalment els nens que van a l’escola de música, els pares els deixen allí i
marxen.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que parlant de l’escola de
música, ja he donat vàries vegades la meva opinió. És un fet natural que la
gent vagi aquí. Al sortir els nens de l’escola molts pares i mares van a la plaça,
per això he demanat moltes vegades que s’adeqüi millor per fer-la el més
confortable possible. Alguns nens juguen al carrer, altres fan deures a la
biblioteca, i altres van a l’escola de música. Els nens que van a l’escola de
música moltes vegades s’han d’esperar per fer la classe, així que mentrestant
poden esperar-se a la biblioteca. El fet que tot estigui junt afavoreix la
convivència i afavoreix que s’optimitzin els recursos i tot l’edifici, perquè la part
de baix es podria adequar per fer els box de música insonoritzats i val la pena
aprofitar la subvenció aquí. Fer-ho allà serà un error, penseu-hi perquè és un
lloc desengelat, el carrer és estret i amb poca llum. Si no es fa aquí és perquè
no hi ha voluntat, pel motiu que siguin. Els meus fills han fet música i conec les
seves necessitats, i aquest espai d’aquí reuneix totes les condicions més que
suficient. Dius està massificat, pues ja m’agrada que sigui massificat.
El Sr. Raul Sales (CIU) diu que la subvenció és per fer l’actuació en aquell
espai, no en un altre. La massificació d’aquí porta molts problemes amb la
Plaça de l’Ajuntament, 1
25132 Benavent de Segrià
Tel. 973 77 76 11
Fax. 973 77 76 27
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ludoteca i la biblioteca. Hi ha crios que es queden aquí fora i enreden tan a la
ludoteca com a la biblioteca. L’Ester està dels nervis, l’altre dia li van xafar la
porta de baix a puntades, l’han apedregat. I això ve per la massificació de la
gent. A partir de 2/4 de vuit, s’ajunten molts crios i és quan hi ha problemes.
Vam pensar treure una activitat d’aquí, com l’escola de música, que pot afavorir
a molta gent del poble, traslladant-la a un altre lloc adequat i potenciar la
música en aquest poble. Aquest ha estat el pensament, que és treure la
problemàtica d’aquí, que a més afecta al veïnat d’aquí. Se’ls ha dit als nens que
tinguin cuidado, i inclús se’ls ha dit als pares, i n’hi ha que responen i altres que
no. El problema és que no tenen cap altre lloc on anar. A més, volem fer un
poliesportiu, que traurà la gent d’aquí per fer esport.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que aquí d’esport no se’n fa.
Es un lloc de trobada i reunió, on hi ha una convivència i una confluència de
persones, horaris i activitats. Crec que és el lloc adequat i treure-ho d’aquí és
un error. I als nens cal explicar-los i raonar-los que no han de fer actes
vandàlics, tot i que és difícil.
La Sra. Montserrat Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que es tracta d’una qüestió
de civisme, aquests nens tenen pares. Sobre la pista poliesportiva no hi ha
diners i només se’n busquen pel que interessa, pel que no interessa no se’n
busquen.
- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per comentar respecte la previsió
de retribucions de personal per interinitat, que cal optimitzar els recursos de la
gent que tenim en lloc de contractar gent nova.
El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que la previsió d’increment és només per
cobrir baixes, tenint en compte la baixa de la Laura, que es podria allargar tot
l’embaràs i la de la Conxi, que serà més curta, d’uns quaranta dies més o
menys.
- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per comentar respecte les
amortitzacions anticipades de capital, que cal ser previsors, si sobrés molts
diners potser sí que ens podríem plantejar fer una amortització anticipada. Però
si hi ha algun romanent seria interessant mantenir-lo, no malbaratar-lo, ni fer-ne
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un ús inadequat, per si tenim algun problema de granges o indemnitzacions,
perquè haurem de respondre. Sóc del parer d’esperar una mica per amortitzar.
L’Il·lm Sr. Alcalde intervé per dir que precisament això és el que s’ha fet amb el
romanent de l’any passat. No s’ha tocat pensant en això.
- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per comentar que ja he demanat
moltes vegades un estudi de viabilitat d’on han d’anar ubicats els equipaments,
sabent primer el que volem fer, així com de l’edifici de la guarderia, per saber
què podrem fer i quines necessitats tenim.
L’Il·lm Sr. Alcalde intervé per dir que estem mirant de reunir-nos amb Cerro
Murillo novament, atès que estan interessats en desenvolupar sobre el paper la
reparcel·lació dels terrenys i per si podem fer una cessió anticipada dels
terrenys que hagin de correspondre a l’Ajuntament.
La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per dir que si volem fer la pista
poliesportiva l’espai ha de ser nostre, perquè si volem demanar subvenció ens
demanaran la titularitat. Per tant primer cal tenir la cessió.
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que en primer lloc no m’agrada
que el pressupost tingui més ingressos que despeses. Són 5.000 euros, que
analitzant per partides arribo a la subvenció al Club Mig Segrià, que crec que ja
no porten ni l’escut de Benavent, tota l’activitat es fa a Torrefarrera, no com
abans que venien al poble. Es una subvenció a uns nois, per un club particular
gairebé, perquè pot venir un de la Bordeta... i demanar una subvenció per a
que el seu fill vagi a fer futbol a algun d’aquests llocs. Ara és un Club Mig
Segrià de Torrefarrera, perquè tot és allà. Tot i així estic d’acord amb les
activitats que fomenti l’intercanvi de nens.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé que en l’exercici 2013 es va aprovar un
pressupost amb més ingressos que despeses i no passa res. Pel que fa al Club
Mig Segrià comenta cal recordar que es va signar un conveni per quatre anys
amb l’Ajuntament, i es va negociar 4.600,00 euros per poble: Benavent,
Alguaire, Rosselló, Torrefarrera i Vilanova de Segrià. Molts nens i nenes de
Benavent hi han anat. Amb la nova negociació s’ha demanat que vinguin a
jugar a Benavent, quan sortim de l’hivern, la quota s’ha rebaixat i la llista de
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nens és de trenta actualment. Tot és qüestionable, però s’ha baixat la
subvenció de 4.600 euros a 3.000 euros per uns trenta nens.
El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) intervé per dir que ell també podria dir que
no “m’interessa” l’associació de puntaires. Cal conèixer que el Club Mig Segrià
fa comarca, que és avui el punt de trobada de la major part de jovent de
Torrefarrera, Rosselló, Alguaire, fent vincle de comarca.
La Sra. Montserrat Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que des del moment que
cobren una subvenció de l’ajuntament, són ells els que han de venir a explicarse, són ells qui han de venir i justificar que estan cobrant una subvenció. El
Conveni que vam signar va caducar.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que estaria bé reunir-nos
amb el President i el director esportiu i plantejar-li que alguna activitat, sobretot
a nivell d’iniciació al futbol, per als nens de cinc anys, es faci aquí, perquè si es
fa aquí és possible que els pares dels nens petits es vegin motivats a portar-los
i motivar els nens al futbol des d’un inici.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per dir que això es pot plantejar, per captar.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que la idea ja l’he dit: És una
subvenció molt alta per l’activitat que genera al poble. A l’inici estava molt ben
fet, hi anaven 54 nens, i la idea era de pagar les fitxes. Si ara no es queda
alguna activitat al poble, no es crea un vincle per fer un partit al poble. Cal que
aquests xavals vinguin més a Benavent. El que passa és que hi ha problema
amb les línies del camp, que es discutia qui havia de pintar-les i qui havia de fer
les coses.
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que he vist que la partida de
festes s’ha passat a 35.000 euros. Com que m’agrada baixar el capítol de l’IBI,
he calculat que si es torna a la despesa normal de festes, més la subvenció del
Club Mig Segrià, més el benefici aquest, estalviem un 4% d’IBI a la gent del
poble, que és qui ha pagat tots els impostos a Benavent. Estem parlant de
previsió de romanents que si són positius es podrà amortitzar alguna cosa,
però el capítol de despesa és fort. I el capítol d’ingressos està basat en IBI.
Tocant les festes i fent més o menys el que es feia sempre, aniria molt bé per
poder rebaixar IBI un 4%.
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- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar si hi ha algun conveni
d’escola de música perquè hi ha una partida de 5.000,00 euros. Volem gastar
diners en l’escola de música, per tant cal fer en primer lloc un conveni de
l’escola de música.
El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per contestar que la partida és per si hi ha
alguna subvenció, tal com va passar l’any passat.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que l’escola de música és
una inversió en l’educació dels nostres fills. No hi ha un acord amb l’Intérpret?
El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que no hi ha cap acord, es continua com
sempre amb l’Intérpret, però la veritat és que per fer-ho bé hauríem de fer un
concurs.
La Sra. Montserrat Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que partim de la base de
que l’Ajuntament no te competències en aquest tema, per això es va dir que no
podem tindre la subvenció que es donava en un principi perquè no és
competència de l’Ajuntament. Es va fer una reunió amb l’Intérpret, per dir que
no volem que el poble es quedi sense escola de música, i com que la
competència no és nostra no podem fer un conveni, intentem treure alguna
petita subvenció i a canvi nosaltres els cedim el local a l’Intérpret i ens fem
càrrec de les despeses de llum.
L’Il·lm Sr. Alcalde intervé per dir que des de la Generalitat es reactiva
l’atorgament de subvencions per escoles de música municipal, però cal tenir
partida i per això s’ha deixat oberta la partida per no tenir problemes. Es
demanaria la subvenció per a despesa seva.
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per comentar la partida de
manteniment de parcs i jardins. En relació aquesta despesa més la del camp
de futbol, seria bo tenir fer un concurs de jardineria.
El Sr. Raul Sales (CIU) diu és el que es pretén aquesta primavera. No s’ha fet
perquè no teníem el pressupost fet.
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que seria bo que es creés una
comissió dins de l’Ajuntament per decidir quina utilitat li donem a l’edifici de la
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guarderia, si es pot utilitzar la part de baix per a guarderia, i poder utilitzar tota
la part de dalt per fer altres coses. Hi ha un Sr. que es diu Eroles de la
Diputació, que ens deuria 90.000 euros. Si tinguéssim els diners tindríem la
part de baix arreglada. I també vaig demanar en el seu dia de parlar amb
l’arquitecte per adequar la part de baix, aquest senyor tenia la idea de tot
l’edifici però tot l’edifici no es pot fer. Haurem de fer el que puguem, i és
lamentable que tinguem aquest edifici aquí, al mig de la biblioteca, l’escola...
Una part s’ha d’adequar la guarderia i per altra banda estem parlant de fer
escola de música en un altre lloc. Hi havia una mena de compromís amb la
Diputació de Lleida, de 30, 30, 30, que suposo que se n’ha anat a norris, i no
estaria de més que es pogués activar demanant una reunió amb l’arquitecte.
Respecte la pista poliesportiva, fer-la costarà molts diners, perquè els terrenys
no tenen cap servei, però no em sembla malament ubicar-la en aquest lloc.
Què hi diu l’equip de Govern? Quina intenció té?
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per contestar que en primer lloc el que es farà
és celebrar una reunió amb l’arquitecte del projecte de l’edifici de la llar sobre
les possibilitats. Després no tenim cap inconvenient en reunir-nos i parlar entre
tots sobre què podem fer. Tenim intenció però també hem de tenir els diners.
La Sra. Montserrat Bosch (TJxB-CP) intervé per preguntar quina és la vostra
preferència, llar d’infants o pista poliesportiva?, perquè són dues subvencions
diferents, i vosaltres no podeu decidir res, perquè esteu en minoria.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per contestar que totes dues coses si podem.
En qualsevol cas caldrà posar-ho a votació.
- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per demanar que s’inclogui al
pressupost la partida de subvenció a l’associació de joves, ja que aquest any
és constituiran com a associació. Deixem-la oberta per si es constitueixen.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per dir que des de l’Ajuntament es tira
endavant amb el tema del local, i no veig tant important que no hi hagi
subvenció perquè també hauran de fer dues activitats l’any pel poble, i realment
ja hi col·laborem amb el local. Ara, si considereu que és important que hi hagi
la partida la podem posar. L’Associació de joves serà per nois i noies a partir de
14 anys.
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El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per preguntar què hi ha pels nois i
noies de 12 a 14 anys, ja que queden oblidats.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per dir que el tècnic de joventut del Consell
Comarcal ens han recomanat que siguin a partir nois i noies de 14 anys, i que
hi hagin dos càrrecs, que han de ser persones d’edat a partir de 18 anys.

2. Expedient municipal 35/2011. VERIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT
REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA EN L’ÀMBIT DE LA
URBANITZACIÓ “LA CLAMOR” DE BENAVENT DE SEGRIÀ
Antecedents
En data 19 de setembre de 2011, l’Ajuntament de Benavent de Segrià va
aprovar inicialment per Decret d’Alcaldia 234/2011, el Pla de Millora Urbana de
l’àmbit de la urbanització La Clamor de Benavent de Segrià, en els termes que
resten a l’expedient, redactat per l’Arquitecte Sra. Montse Pascual Morera, i
promogut per la Comunitat de Propietaris Urbanització La Clamor, amb un
sobrant d’edificabilitat valorat amb 4.892,30 m² –aprofitable en actuacions
posteriors–, i amb les següents característiques:
Referència
Sistemes

Zones

PMU
Equipaments
Espais lliures
Viari
Sòl aprofitament privat
Superfície àmbit
Sostre edificable

Àmbit

880,98 m²
1.895,33 m²
1.485,75 m²
13.978,00 m²
18.240,06 m²
4.193,40 m²
264,29 m²

residencial
equipament
Gestió

Superfície
18.240,06 m²

PA1
Sistema actuació

Sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. PA1

L’acord d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de l’àmbit de la
urbanització La Clamor de Benavent de Segrià es va sotmetre a tràmit
d’informació pública per un termini d’un mes −que va ésser notificat
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personalment als propietaris de terrenys afectats−, mitjançant anunci publicat
en el taulell d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià (21/09/2011), a la
pàgina web www.benaventdesegria.cat (21/09/2011), al diari la Mañana
(23/09/2011, pàgina 8), al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 136
(24/09/2011), i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5972
(27/09/2011).
L’expedient d’aprovació del Pla de Millora Urbana de l’àmbit de la urbanització
La Clamor de Benavent de Segrià es va sotmetre a tràmit d’informe dels
Departaments de Justícia, Empresa i Ocupació, Benestar Social i Família,
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Cultura, Interior,
Salut, Ensenyament, Economia i Coneixement, Governació i Relacions
Institucionals, Territori i Sostenibilitat, Delegació Territorial del Govern, tots de
la Generalitat de Catalunya; informe de la Diputació de Lleida; informe del
Consell Comarcal del Segrià; i informe de la Subdelegación del Gobierno en
Lleida, del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, del
Gobierno de España.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 12 de desembre de 2011, va adoptar
per majoria absoluta, l’acord d’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana
de l’àmbit de la urbanització La Clamor de Benavent de Segrià, i va donar
trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, per a la
seva aprovació definitiva.
En data 27 de juny de 2013, amb número 1110, va tenir entrada en el Registre
General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià la notificació de l’acord adoptat
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la seva sessió de 20 de
juny de 2013, mitjançant el qual s’acorda suspendre l’aprovació definitiva del
Pla de millora urbana en l’àmbit de la urbanització la Clamor, de Benavent de
Segrià, promogut per Comunitat de Propietaris Urbanització La Clamor i tramès
per l’ajuntament, fins a la presentació d’un Text refós, per duplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, que incorpori les prescripcions que detalla la resolució.
En data 18 de novembre de 2013, amb número 1904, va tenir entrada en el
Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pel
Sr. Ramon Serra Romero, en qualitat de president de la Comunitat de
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Propietaris de la urbanització La Clamor, mitjançant el qual exposa «Que s’ha
donat compliment al requeriment de l’ACA en relació al PNU La Clamor i s’ha
sol·licitat autorització d’abocament […]» (sic), i sol·licita «Que prèvia aprovació
de l’ajuntament si s’escau es procedeixi a la remissió a la Comissió
d’Urbanisme per l’aprovació definitiva» (sic).
En data 2 de juny de 2014, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va
adoptar el Decret d’Alcaldia número 153/2014, mitjançant el qual es requereix a
la Comunitat de Propietaris Urbanització La Clamor, com a promotors del Pla
de millora urbana en l’àmbit de la urbanització La Clamor, de Benavent de
Segrià, que compleixi el requeriment detallat en l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 20 de juny de 2013.
En data 17 de juliol de 2014, amb número 1269, va tenir entrada en el Registre
General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pel Sr. Ramon
Serra Romero, mitjançant el qual exposa: «En compliment del requeriment de
l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 03 de juny de 2014, s’ha donat
compliment al requeriment de l’ACA en relació al PMU La Clamor i s’ha
sol·licitat autorització d’abocament i s’han fet les correccions del document, i a
l’efecte de que es procedeixi a l’aprovació definitiva per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, s’adjunta dues copies paper del PMU I 5 CD’s amb la
documentació sol·licitada. / Per altra banda, sol·licita a l’Ajuntament demani els
informes al Servei d’Aeroports i Transport aeri i a l’ACA i faci la tramesa de la
petició d’informes juntament amb el text refós a la CTU de Lleida per la seva
aprovació definitiva» (sic).
Vist l’informe tècnic municipal de data 16 d’octubre de 2014, mitjançant el
Decret d’Alcaldia 273/2014, de data 22 d’octubre de 2014, es requereix a la
Comunitat de Propietaris Urbanització La Clamor per a que faci esmena de la
documentació aportada, incorporant l’informe de sostenibilitat econòmica, els
informes de la Dirección General de Aviación Civil, de la Secretaría General de
Transporte, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, del Ministerio de Fomento. Així mateix es requereix la promotora a la
correcció d’errades materials de caràcter tècnic contingudes en la
documentació.

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

20

AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ

En data 3 de novembre de 2014, amb número 1944, va tenir entrada en el
Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià el nou text refós, que
és valorat pel tècnic municipal en data 11 de desembre de 2014, que conclou
que «Amb la documentació presentada el 3 de novembre de 2014, es dóna
compliment als requeriments del decret d’alcaldia 273/2014».
En data 21 de desembre de 2015, amb número 2114, ha tingut entrada en el
Registre General de la Corporació, Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua,
en relació al Pla de millora urbana de l’àmbit de la urbanització La Clamor, del
terme municipal de Benavent de Segrià.
Vistos els antecedents i de conformitat amb l’article 85 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, l’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova per
majoria absoluta (set vots a favor dels grups municipals CIU, TJxB-CP i PPC,
un vot en contra del Sr. Antonio Català i Solé del grup municipal ABEHG-AM, i
una abstenció del Sr. Ferran Accensi i Torres del grup municipal ABEHG-AM)
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Verificar el Text refós del Pla de Millora Urbana de la urbanització la
Clamor de Benavent de Segrià, aprovat provisionalment per majoria absoluta,
pel Ple de la Corporació, en data 12 de desembre de 2011.
Segon. Diligenciar per part de la Secretària interventora de l’Ajuntament el text
refós que consta en paper i en format digital, estampant a més el segell de la
corporació i rúbrica en totes les fulles del mateix document tècnic.
Tercer. Emetre certificat que acrediti que els documents tècnics que consten
en format paper i digital coincideixen en el seu contingut.
Quart. Fer tramesa d’aquest acord juntament amb el Text refós a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.
Intervencions:
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- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar si a aquesta gent se’ls
farà desenvolupar el pla?
L’Il·lm Sr. Alcalde intervé per explicar que la seva voluntat és desenvolupar el
pla, i suposo que aniran fent lentament, perquè econòmicament serà costós.
Des de que van començar el tràmit estan fent bossa.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per comentar que la seva finalitat és
de revaloritzar els seus terrenys. L’únic que persegueixen es arribar a ser
urbanització, però si no fan res, tenint l’aigua i la llum com tenen, l’únic que
volen amb aquest pla urbanísitc és tenir la cèdula d’habitabilitat i poder ser
usuaris d’hipoteca, això vol dir que s’ho puguin vendre i els valors dels
immobles o dels terrenys se’ls revaloritzaran molt. Una cosa que va començar
il·legal, estem nosaltres tornant-la legal i a més els hi donem un increment de
patrimoni amb moltes facilitats als propis infractors, i a més amb l’agravant que
condicionen tot l’espai de l’entorn pel tema de la ramaderia i per qualsevol
activitat agrària o ramadera que es pugui fer a l’entorn. El problema sempre el
tenim els pagesos i els ramaders, això ho sabem tots. Jo de facilitats no en
donaria, perquè de llum i aigua ja en tenen, l’ajuntament els hi va autoritzar.
Nosaltres no volem dir que anem en contra dels veïns, mantindré tal com estan
sí, però màximes ventatges jo no els hi facilitaria. Tal com està doncs ja està,
però un cop els legalitzem quin benefici ens porta això a nosaltres, zero o ben
poquet, però a ells sí, i a nosaltres ens condiciona que ens grava tot l’entorn.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que s’han de fer els carrers i s’ha
de fer tot encara.
L’Il·lm Sr. Alcalde intervé per dir que els propietaris han de cedir entre carrers,
equipaments i zones verdes 4.260 metres dels 18 mil metres. Deixen 4 mil
metres de sostre edificable que ja no plantegen.

3. Expedient municipal 9/2016. DECLARACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXISTÈNCIA
DE NECESSITAT URGENT I INAJORNABLE PER LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
ANTECEDENTS
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El dia 26 de gener de 2016 va quedar vacant una plaça de neteja per la
declaració d’incapacitat temporal de la treballadora Csilla Tosca, per un termini
d’un mes. La funció assignada a la treballadora és la neteja diària de l’edifici de
l’Escola municipal.
El dia 8 de febrer de 2016 ha quedat vacant una plaça de peó especialista per
la declaració d’incapacitat temporal de la treballadora Concepción Sánchez
Ortega, per un termini d’un mes. Les funcions assignades a la treballadora són
la neteja diària de la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, la neteja diària de
l’edifici de la biblioteca i local cultural, i la neteja de les vies públiques.
La realització de les funcions que duen a terme ambdues treballadores té
caràcter prioritari per l’Ajuntament, i no poden ser ajornades fins a la
reincorporació de les treballadores, ni ser realitzades per altre personal ateses
les incompatibilitats contractuals existents. Per tal d’assegurar el correcte
funcionament dels serveis públics, es fa necessari cobrir les dues places
descrites pel temps que sigui necessari, amb previsió d’ampliació dels terminis
de baixa mèdica previstos.
FONAMENTS DE DRET
L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, la qual estableix una sèrie de
mesures que afecten directament a la contractació de personal i al
nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa
l’administració local.
L’art. 21.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any
2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament
de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
En conseqüència, l’Ajuntament de Benavent de Segrià només procedirà a la
contractació de personal laboral temporal quan es donin les següents
condicions, degudament motivades:
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-

L’existència d’una necessitat urgent i inajornable.
Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti
al funcionament dels serveis públics essencials.

Per això l’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova per nou vots
a favor dels grups municipals CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir les
places de neteja i de peó especialista que han quedat vacants per incapacitat
temporal de les treballadores, i declarar el caràcter prioritari de les funcions que
exerceixen per al correcte funcionament dels serveis públics municipals.
Segon. Procedir a la contractació de personal laboral temporal per l’exercici de
les funcions desenvolupades per ambdues treballadores, mitjançant la
publicació d’una oferta pública al Servei d’Ocupació de Catalunya.

4. Expedient municipal 14/2012. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA
PRÒRROGA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPECIALITZATS
En data 9 de maig de 2012, el Ple de la Corporació va aprovar la delegació al
Consell Comarcal del Segrià de la competència municipal per la prestació dels
serveis socials d’atenció primària i el contingut del conveni de delegació per la
prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats al municipi de Benavent de
Segrià.
En virtut d’aquest conveni l’Ajuntament va delegar les competències municipals
establertes per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, al Consell
Comarcal del Segrià, assumint la prestació dels següents serveis, a canvi de
d’una aportació econòmica per habitant i any:
 Servei bàsic d’atenció social. Personal
 Servei d’atenció domiciliària
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Programa d’atenció a la dependencia
Pla local de serveis socials
Atenció de situacions d’urgència social
Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents

D’acord amb l’article 9 del Conveni la vigència del mateix està vinculada al
Contracte programa 2012-2015 signat amb el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, havent-se de prorrogar de forma
expressa pels exercicis naturals següents.
Atès que el Consell Comarcal del Segrià es troba a l’espera de signar el nou
Contracte-Programa pel període 2016-2019, el Ple de l’entitat, en sessió de
data 6 de novembre de 2015 ha aprovat la pròrroga expressa, fins a la
signatura del nou Contracte-Programa, dels convenis específics signats entre el
Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la comarca, de delegació de
competències i encàrrec de gestió en matèria de serveis socials bàsics i
especialitzats.
De conformitat amb el que disposen l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials, l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 174 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, i els articles 175, i 303 a 311 del Decret 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 de la Corporació i aquest aprova per nou
vots a favor dels grups municipals CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la pròrroga, per a l’exercici 2016, del conveni de delegació de
competències i encàrrec de gestió en matèria de serveis socials bàsics i
especialitzats, aprovat pel ple de la Corporació en data 9 de maig de 2012,
signat entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Benavent de
Segrià.
Segon. Autoritzar la despesa per a l’exercici 2016, per un import de 8,52
€/habitant/any.
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Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià.

5. Expedient municipal 33/2014. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE
L’ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ EN MATÈRIA
D’ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS
El Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, va aprovar, en data 26 de maig
de 2014, la delegació al Consell Comarcal del Segrià de la competència
municipal per la prestació del servei d’atenció i acollida d’animals domèstics
definides en els articles 16 i 17 del Decret legislatiu català 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, així com
també la proposta de conveni de delegació.
El referit conveni estableix en el seu article cinquè, literalment:
«5. El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l'Ajuntament de Benavent de
Segrià una quantitat fixa de 1€/habitant/any, en base al cens de població
actualitzat (INE) més una aportació de 50€ per animal portat al CAAC.
El pagament de l’any es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis:
 Primer semestre: a principis de febrer.
 Segons semestre: a principis de juliol.
Aquest import serà revisat anualment en funció de les variacions de la prestació
del servei i dels increments experimentats i/o previstos en els costos del servei.
Anualment el Consell Comarcal del Segrià presentarà la memòria i la liquidació
dels comptes del servei, comprometent-se l’Ajuntament de Benavent de Segrià
a garantir, en la proporció que correspongui a la seva participació en el
finançament global del servei, l’equilibri financer del servei.
Durant l’any 2014 l’aportació municipal serà de 0,5€ habitant/any corresponen
al període comprés entre el mes de juliol i el mes de desembre.»
El Ple del Consell Comarcal del Segrià, va acordar en sessió de data 17 de
desembre de 2015, la modificació de la redacció de l’article 5 dels convenis de
delegació de competències signats per l’entitat i els corresponents ajuntaments,
amb vigència des de l’1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2019,
atesa la necessitat d’incrementar les aportacions de les corporacions
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

26

AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ

corresponents a l’any 2014, justificat pel dèficit econòmic resultant de la
prestació del servei.
La nova redacció de l’article cinquè és com segueix:
«5. El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià una quantitat fixa d’1 €/habitant/any, en base al cens de població
actualitzat (INE) més una aportació de 50 € per animal portat al CAAC fins a un
màxim de 5 animals.
El pagament de l’any es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis:
 Primer semestre: a principis de febrer.
 Segon semestre: a principis de juliol.
El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià la quantitat de 300 € a partir de l’animal número 6 portat al centre.»
En data 22 de gener de 2016 ha tingut entrada al Registre General de la
Corporació, amb número 106, certificació de l’acord plenari adoptat pel Consell
Comarcal del Segrià en data 17 de desembre de 2015, així com dos exemplars
d’addenda
de
modificació
del
conveni,
per
a
que
es procedeixi a la seva signatura, i devolució d’un d’ells al Consell.
Per tot plegat, i en virtut del que disposen l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, i els articles 175, i 303 a 311 del Decret 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 de la Corporació i aquest aprova per
nou vots a favor dels grups municipals CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar l’addenda de modificació del Conveni de delegació de
competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i recollida
d’animals domèstics, referida a l’article 5 del conveni, i en els termes que
consten més amunt.
Segon. Facultar l’Alcalde per a la signatura del document d’addenda de
modificació del conveni.
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Tercer. Fer tramesa d’un exemplar de document d’addenda de modificació del
conveni al Consell Comarcal del Segrià.

6. Expedient municipal 6/2016. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL
DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER GUALS I RESERVES A LA VIA
PÚBLICA PER A L’EXERCICI 2016
Els serveis administratius de l’Ajuntament de Benavent de Segrià han
confeccionat el padró provisional per contribuent de la taxa per guals i reserves
a la via pública per a l’exercici 2016.
De conformitat amb l’article 5.2 de l’Ordenança fiscal número 18 de
l’Ajuntament de Benavent de Segrià, reguladora de la taxa per guals i reserves
a la via pública (BOP de Lleida número 240, de data 31 de desembre de 2013;
amb modificació al BOP de Lleida número 249, de data 31 de desembre de
2014), 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 el padró de subjectes passius de la taxa per
guals i reserves a la via pública de l’exercici 2016, en els termes que consten a
l’expedient, per un import total de 587,12 euros.
Segon.- Sotmetre aquesta aprovació provisional a un tràmit d’informació
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,
perquè qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions i reclamacions que
consideri adients.
Tercer.- Aquest acord es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat
d’ulterior acord plenari, mitjançant la seva publicació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en cas
que no es presenti cap al·legació o reclamació durant el termini d’informació
pública. En cas que els interessats presentin al·legacions, aquestes hauran
d’ésser resoltes expressament pel Ple abans de l’aprovació definitiva del padró
fiscal.
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Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que
diligenciï el padró fiscal aprovat provisionalment mitjançant el present acord.
- Intervencions:
L’Il·lm Sr. Alcalde intervé per explicar que des de l’Ajuntament s’estudia la
possible contractació del servei de grua, que a més faci la custòdia dels
vehicles, per tal de protegir més als titulars de llicència de gual.
El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per dir que l’avantatge de les persones que
paguen un gual és que tinguin el servei que puguin treure el cotxe de casa,
perquè al final per això paguen. Ara venen els mossos que multen si és el cas,
però el cotxe no el toquen.
El Sr. Antonio Català (ABEHG-AM) intervé per dir que si hi ha el servei de grua,
segurament n’hi haurà més de guals.

7. Expedient de Ple 2/2016. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE
SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA
HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE, PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL ABHDG-AM
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que davant de la
problemàtica sorgida en el tema dels regadius i de la zona del Segarra
Garrigues i l’Urgell, nosaltres demanem retirar la moció però si que volem que
quedi constància que aquest pla hidrològic està fora de terminis, fora de lloc, no
s’ajusta a la realitat dels territoris ni és un pla de conca equitatiu i just, pretén
afavorir nous regadius de més de cinc-centes mil hectàrees en zones de fora
de Catalunya i l’únic que hi ha de rerefons és una especulació del ciment, on hi
ha concessions i grans empreses que es beneficiaran d’aquestes concessions,
i finalment el que pretén aquest pla és un enfrontament entre regants i la gent
del Delta de l’Ebre. És un pla que està fora de lloc, és un pla que està
denunciat a la Unió Europea, i crec que la Unió Europea en certa manera
actuarà. Per tant demanem que es retiri per evitar problemes amb els regants.
L’Il·lm Sr. Alcalde intervé per dir que el Sr. Josep Maria Palau (PPC) ha
presentat una moció sobre el mateix assumpte titulada “Moció per la defensa
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dels regadius de Lleida i suport a les Comunitats de Regants”. Jo, Josep Maria,
et demanaria de consensuar un text de moció conjunta, perquè ens podem
posar d’acord.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que sempre he estat partidari del
consens i sempre he presentat les mocions en defensa del territori. Estic
totalment en desacord amb el Sr. Ferran Accensi, perquè el Pla hidrològic el
que fa és regular l’aigua, regular l’aigua és progrés, i si hem d’aprovar la
dotació d’aigua al Delta de l’Ebre que es diu, el Canal de Pinyana no regarà o
regarà la meitat, perquè és impossible. La meva única motivació és el reg de la
gent de Lleida. Hi ha cinquanta-dos deltes a Europa i el Delta de l’Ebre és un
dels més protegits i a les estaques de l’any 1924, encara no ha arribat l’aigua
allí. No em vull confrontar amb la gent de l’Ebre ni d’enlloc, però vull dir que no
pot ser que una Consellera d’Agricultura digui que hem de reduir aigua. Jo vull
defensar el reg de Lleida, i de la mateixa manera que la regulació de l’aigua és
progrés, perquè no existiria Benavent de Segrià si no hi hagués el Canal de
Pinyana.
L’Il·lm Sr. Alcalde intervé per dir que ens podem emplaçar a preparar una
moció conjunta pel proper ple, que pot tenir la mateixa base, i la defensa del
territori de Lleida.

No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada
aquesta sessió, a les 22:45 hores del dia 15 de febrer de 2016, de la qual
aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe.

Dono fe.
La Secretària interventora,

Vistiplau,
L’Alcalde,

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
CARMINA SATORRA
ESPINET
Data :2016.04.11
Carmina
Satorra i Espinet
08:48:29 CEST

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Manuel
Català Ros
Manuel
Català i Ros
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