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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 9/2016 

Caràcter: Ordinària 

Data: Dilluns, 7 de novembre de 2016 

Horari: de 20:35 hores a 21:25 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 

Sr. Antoni Carré Cuadrat, CIU 

Sra. Angelina Sales Batallé, CIU 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP 

Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHG-AM 

Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC 

Excusen la seva existència:  

Sr. Antonio Català Solé, ABEHG-AM 

 

 

També hi assisteix la Sra. Carmina Satorra i Espinet, Secretaria Interventora de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja 

que assisteixen tres o més dels regidors que formen part d’aquest Ple, així com 

el President i el titular de la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià ex article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
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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 municipal Ple 9/2016. Lectura i aprovació, si s’escau, de 

l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de setembre de 

2016 (Ple 8/2016). 

2. Expedient municipal Ple 9/2016 – Aprovació, si s’escau, provisional de la 

modificació de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

per a l’exercici 2017 i següents. 

3. Expedient municipal Ple 9/2016 – Debat sobre la incorporació del municipi de 

Puigvert de Lleida a l’agrupació de secretaries núm. 66 del Jutjat de Pau de 

Rosselló. 

4. Expedient municipal Ple 9/2016 - Despatx d’ofici. 

5. Expedient municipal Ple 9/2016 – Aprovació, si s’escau, de la Moció de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de recolzament als agricultors de 

Benavent de Segrià afectats per les pedregades. 

6. Expedient municipal Ple 9/2016. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Expedient municipal Ple 9/2016. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 

DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 

EL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2016 (PLE 8/2016). 
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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, per 9 vots a favor dels grups 

polítics municipals de CiU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC, adopta el següent 

ACORD 

Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 12 de 

setembre de 2016 (Ple 8/2016). 

 

2. Expedient municipal 90/2016. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL 

DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE 

L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ, PER A L’EXERCICI 2017 I 

SEGÜENTS. 

En virtut del que disposen els articles 106, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora del règim local, i els articles 15 a 27 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, sotmesa a debat 

la proposta de l’Alcaldia, el Ple de la Corporació aprova per set vots a favor 

dels grups municipals CIU, TJxB-CP i PPC, i dos vots en contra del grup 

municipal ABEHG-AM, els següents  

ACORDS 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents Ordenances 

fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2017 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 
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1. El tipus de gravamen serà el 0,76% quan es tracti de béns immobles de 

naturalesa urbana. 

 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, relatiu a la quota 

tributària, al que s’afegeix: 
 

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la quota tributària serà la que es fixa en les tarifes següents: 

(...) 

- Per utilització de la pèrgola: 40,00 euros/dia 

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

l’Ordenança fiscal números 1 i 12, 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 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià aprovades 

definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

3. Expedient municipal Ple 9/2016 – Debat sobre la incorporació del municipi de 

Puigvert de Lleida a l’agrupació de secretaries núm. 66 del Jutjat de Pau de 

Rosselló. 

Intervencions: 

- El Sr. Antoni Carré (CIU) pren la paraula per explicar la proposta de 

modificació d’ordenances fiscals consistent en la rebaixa del tipus impositiu de 

l’IBI urbana fins al 0,77%, i en la inclusió a la taxa per la utilització privativa o 

aprofitament especial per particulars de les instal·lacions, béns i serveis 

municipals la utilització de la pèrgola. Pel que fa a la modificació de l’IBI, el Sr. 

Carré exposa l’evolució impositiva dels últims anys, i la coincidència en l’any 

2016 de la última actualització de la base liquidable després de la revisió 
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col·lectiva de valors cadastrals de l’any 2006, i l’actualització a la baixa (23%) 

dels valors cadastrals sol·licitada per l’Ajuntament a la Direcció General del 

Cadastre. Exposa que la voluntat del grup municipal és la disminució del tipus 

impositiu, per rebaixar la pressió fiscal als ciutadans, però sense oblidar que la 

sortida del pla d’ajust requereix desprendre’s de tresoreria. La rebaixa del tipus 

impositiu proposat suposa una reducció d’un 2,47% respecte la recaptació de 

l’any 2016, que són uns 10.000 euros menys de recaptació. I per altra banda, 

respecte la taxa per la utilització de la pèrgola el Sr. Carré explica la proposta 

d’establir un preu de 40,00 euros per dia. I finalitza dient que la resta es 

mantindria de tributs es mantindria igual. 

La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pren la paraula per dir que si la 

disminució de recaptació derivada de la rebaixa del tipus impositiu és 

assumible per la resta del pressupost de la corporació, li sembla correcte, 

sempre que no perjudiqui la devolució dels préstecs que permetria la sortida del 

pla d’ajust vigent actualment. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que considera que la rebaixa del 

tipus hauria de ser com a mínim d’un tres per cent, fins al 0,76%, que suposaria 

una disminució d’uns 16.000 euros respecte la recaptació de l’any 2016, i que 

l’Ajuntament ho pot assumir, i a canvi al veí li suposa un estalvi d’un tres per 

cent. Continua dient que aquest estalvi cal fer-lo tenint en compte que han estat 

precisament els veïns els que han assumit els deutes de l’Ajuntament.  

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per mostrar el seu desacord 

en la proposta formulada, atès que el municipi de Benavent de Segrià és el que 

té l’IBI més alt dels pobles del voltant, inclús tenint en compte tan la rebaixa del 

0,77% com la del 0,76%. I demana un reajustament tributari pels serveis que el 

poble dóna als ciutadans, perquè els serveis són molt baixos o nuls, i en canvi 

l’IBI és molt elevat, i demana dur a terme un estudi més profund i que s’adapti 

la tributació a la d’altres pobles, tot i que encara continuaria sent una injustícia 

social perquè als altres pobles es presten més serveis. Conclou dient que les 

propostes són un mer maquillatge. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) pren la paraula per dir que ara mateix 

la prioritat és aconseguir liquidar els dos préstecs que impliquen la subjecció de 

l’Ajuntament a un pla d’ajust asfixiant. Un cop aconseguit aquest objectiu es 
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podrà afrontar rebaixes més fortes dels tipus impositius, però que ara s’ha de 

ser prudent en la rebaixa de la recaptació atès que l’ajuntament haurà de 

desprendre’s de molts diners en efectiu.   

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per dir que cal fer un estudi 

per conèixer per què es deuen els diners que es deuen, què ha passat al poble, 

perquè no s’han sabut gestionar els diners, si hi ha hagut una malversació de 

recursos, perquè no és normal que es deguin tants diners a canvi de res, això 

no passa en lloc. 

El Sr. Antoni Carré (CIU) pren la paraula per dir que per reconduir el debat a la 

modificació de les ordenances fiscals, l’equip de govern també ha estudiat la 

incidència de la rebaixa dels tipus al 0,78% i al 0,76% que proposa el Sr. Josep 

Maria Palau, i que en aquest últim cas suposa una rebaixa d’un 3,75% de la 

recaptació de 2016, i que estam disposats a acceptar. I demana al Sr. Ferran 

Accensi una proposta concreta en relació al tema de debat, a banda dels 

estudis que consideri que cal fer i que no és moment de parlar-ne. 

S’incorpora a la sessió el Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) a les 20:50 hores. 

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) diu que la proposta que formula és fer un 

estudi per adaptar els tipus a la realitat del que tenim, i determinar el motiu del 

deute i si cal aflorar responsabilitats del que ha passat perquè al final és el 

poble el que paga un IBI injust pels serveis que es presten, encara que es 

rebaixi en un 0,03%. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per dir que és partidari de 

modificar l’ordenança corresponent per no llogar més la plameca, pels 

problemes que pot comportar a l’Ajuntament. 

El Sr. Antoni Carré (CIU) comenta que està previst procedir a derogar 

l’ordenança reguladora del servei. 

 

3. Expedient municipal Ple 9/2016 – DEBAT SOBRE LA INCORPORACIÓ 

DEL MUNICIPI DE PUIGVERT DE LLEIDA A L’AGRUPACIÓ DE 

SECRETARIES NÚM. 66 DEL JUTJAT DE PAU DE ROSSELLÓ. 
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Intervencions: 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) explica que Benavent de Segrià forma 

part d’una agrupació de secretaries de Jutjat de Pau, amb seu a Rosselló, i que 

inclou els Jutjats de Pau de Benavent de Segrià, Rosselló i Torrefarrera. 

Continua dient que ara el municipi de Puigvert de Lleida ha demanat al 

Departament de Justícia la seva incorporació a aquesta agrupació de 

secretaries, que requereix l’aprovació per part de tots els municipis afectats. I 

afegeix que en aquest moment, retira aquest punt de l’ordre del dia per tractar-

lo en el moment en què es disposi de més informació, es tingui coneixement 

del parer de totes les parts implicades, i es conegui la possible afectació que 

pugui tenir la nova incorporació en el funcionament del Jutjat de Pau de 

Benavent de Segrià. 

 

4. Expedient municipal PLE 9/2016: 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 147/2016, de  

8 de setembre, i el 171/2016, de 28 d’octubre, ambdues incloses. 

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

Núm. Decret Data Contingut 

147/2016 08/09/2016 Denegació llicència urbanística d’obres número 
39/2016  

148/2016 08/09/2016 Aprovació del Pla Local de Joventut i sol·licitud de 
subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies  

149/2016 12/09/2016 Delegació de les funcions de l’Alcaldia a favor del Sr. 
Antoni Català i Solé, per a la celebració d’un matrimoni 
Civil 

150/2016 13/09/2016 Aprovació de la documentació justificativa de les 
activitats realitzades a càrrec del PUOSC 2016-2016, 
línia d’arrendaments i subministraments anualitat 2016 

151/2016 13/09/2016 Aprovació de la revisió de preus del contracte 
administratiu de gestió del servei municipal de l’escola 
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bressol l’Estelada de Benavent de Segrià 

152/2016 13/09/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
45/2016  

153/2016 14/09/2016 Aprovació de les Línies fonamentals del pressupost 
2017 

154/2016 16/09/2016 Requeriment de documentació en l’expedient 
d’atorgament de llicència d’obres número 42/2016  

155/2016 16/09/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
47/2016  

156/2016 16/09/2016 Resposta a una consulta urbanística en l’expedient 
municipal 41/2016 

157/2016 26/09/2016 Delegació de determinades funcions d’Alcaldia en 
matèria de personal a favor del Sr. Antoni Carré i 
Cuadrat 

158/2016 28/09/2016 Autorització per la realització d’un tractament 
fitosanitari en àmbit no agrícola (Subestació Endesa)  

159/2016 28/09/2016 Requeriment de compliment del deure de conservació 
de l’immoble situat en sòl urbà, dins l’expedient 
urbanístic 52/2016 

160/2016 30/09/2016 Adopció de mesura provisional de tancament d’una 
activitat realitzada en un magatzem agrícola que 
contravé les normes de planejament 

161/2016 06/10/2016 Aprovació de la liquidació de la taxa per la prestació 
del servei de llar d’infants corresponent al mes de 
setembre de 2016 

162/2016 11/10/2016 Aprovació d’una sol·licitud de subvenció a la Diputació 
de Lleida per al finançament de les inversions per a la 
millora en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 
2016-2019 

163/2016 25/10/2016 Reiteració d’ordre de restauració de la realitat física 
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat dins l’expedient 
urbanístic 60/2015 

164/2016 26/10/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
27/2016  

165/2016 26/10/2016 Requeriment de documentació en expedient 
d’atorgament de llicència urbanística d’obres número 
48/2016 

166/2016 26/10/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
57/2016  

167/2016 26/10/2016 Requeriment de documentació en expedient 
d’atorgament de llicència urbanística d’obres número 
46/2016  

168/2016 26/10/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
58/2016  

169/2016 27/10/2016 Atorgament d’atorgament de llicència urbanística 
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número 64/2016  

170/2016 27/10/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
65/2016  

171/2016 28/10/2016 Acceptació de la subvenció de la Diputació de Lleida 
per al manteniment del consultori municipal  

Intervencions: 

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per preguntar pel Decret 

147/2016.  

El Sr. Raul Sales (CIU) explica el seu contingut, que es refereix a la denegació 

d’una sol·licitud de llicència urbanística d’obres al carrer Ponent 

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pregunta pel Decret 160/2016. 

El Sr. Raul Sales (CIU) explica el seu contingut, referent a l’adopció d’una 

mesura provisional de tancament d’una activitat que es duu a terme en sòl no 

urbanitzable i que no és permesa per les normes de planejament vigents al 

municipi. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar pel Decret 163/2016. 

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per explicar el seu contingut, que es refereix a la 

reiteració d’una ordre de restauració de la realitat existent, vist que l’actuació 

realitzada per l’obligat no complia íntegrament l’ordre imposada prèviament. 

 

5- Expedient Ple 9/2016 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ, DE RECOLZAMENT ALS 

AGRICULTORS DE BENAVENT DE SEGRIÀ AFECTATS PER LES 

PEDREGADES. 

En el passat 12 de setembre del 2016, va tenir lloc una important pedregada 

que ha afectat greument als cultius fructícoles del nostre terme municipal de 

Benavent de Segrià. 

 

La pedregada del 12 de setembre va afectar prop del 50% del terme municipal, 

la pedra de dimensions mes petites però amb molta quantitat va ocasionar 
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danys importants explotacions agrícoles, etc… i especialment en cultius de 

fruita dolça i blat de moro. 

 

Contrastada la informació amb la Cooperativa de Benavent de Segrià, els 

d’anys segons les pòlisses d’Agroseguro són entre el 30% i 95% de pèrdues, 

sobretot amb fruita dolça. 

 

Per tot lo exposat, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per nou vots a 

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

següents 

ACORDS 

 

Primer.- L’Ajuntament de  Benavent de Segrià donarà suport als agricultors 

que van veure afectades les seves explotacions agràries, i promourà les 

accions necessàries per tal de consensuar amb altres administracions, com la 

Generalitat de Catalunya, la Subdelegació del Govern a Lleida, el Ministeri 

d’Agricultura de l’Estat, la col·laboració necessària per complimentar amb 

celeritat els ajuts necessaris i poder reparar els danys ocasionats. 

 

Segon.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià insta al Govern de l’Estat 

Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya ha refinançar o deixar 

exempts d’interessos els préstecs de l’ICA i així com poder reforçar la línia de 

crèdits per la implantació de les xarxes antipedra i ajuts pels danys ocasionats 

per les pedregades. 

 

Tercer.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià insta al Govern de l’Estat 

Espanyol ha activar mesures urgents per solucionar els danys mitjançant una 

rebaixa dels índex de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació 

objectiva de l’impost sobre la Renda de les persones Físiques per les activitats 

agrícoles l, augment del % deduïble de les despeses de difícil justificació i lliure 

amortització de les inversions.  

 

Quart.- Comunicar aquests acords a l’Oficina Comarcal del Segrià del 

Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General 

d'Agricultura i Ramaderia i a la subdelegació del Govern de l’Estat. 
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6. Expedient municipal PLE 9/2016. PRECS I PREGUNTES 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per preguntar per les activitats 

que hi ha previstes per a 2016 dins el Pla Local de Joventut. 

El Sr. Antoni Carré (CIU) respon que per aquest any 2016 hi ha unes activitats  

previstes i incloses al PLJ que són: un curs de primers auxilis de 8 hores per 

finals de novembre i un curs de gestió d’entitats per al desembre. I afegeix que 

fora del PLJ també està previst iniciar unes activitats/tallers al local de joves 

adreçades a nois i noies d’edats entre 12 i 16 anys, i que es duran a terme a 

través de l’Amell, amb un preu de 10,00 euros. En qualsevol cas, explica que  

encara no es coneix la subvenció de joventut de la Generalitat. 

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que ja tocava preveure 

activitats per a nois i noies de 12 a 16 anys. 

- El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) intervé per preguntar què cal fer per 

sol·licitar les subvencions dels anys 2015 i 2016 adreçades a les associacions. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) respon que cal fer instància per cada 

anualitat i presentar-les telemàticament. 

- El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) intervé per agrair als membres del 

consistori les mostres d’afecte rebudes en el moment de la defunció de la seva 

mare. 

- Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que seria adient fer una comissió 

de seguiment de l’execució de l’acord marc, per acordar com s’ha d’aplicar.  

El Sr. Antoni Carré (CIU) explica que es farà una comissió específica per 

tractar-ho. 

 

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

aquesta sessió, a un quart i mig de deu del vespre del dia 7 de novembre de 

2016, de la qual aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe. 
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Dono fe.                              Vistiplau, 

La Secretària interventora,                              L’Alcalde, 

Carmina Satorra i Espinet                              Manuel Català i Ros 
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