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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ

Identificació de la sessió

Número: 5/2017
Caràcter: Ordinària
Data: Dimarts, 17 de juliol de 2017
Horari: de 20:35 hores a 21:35 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. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP

Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHG-AM
Sr. Antonio Català Solé, ABEHG-AM

Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC

Excusen la seva existència: 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP

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 
bases del règim local; l’article 98.c) del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 
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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 5/2017. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2017 (Ple 4/2017).   

2. Expedient municipal 26/2017. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de 
Benavent de Segrià al Conveni per a la recollida de residus de la comarca del Segrià i 
a l’annex econòmic. 

3. Expedient municipal 27/2017. Aprovació, si s’escau, de les Festes Locals del 
municipi de Benavent de Segrià per a l’anualitat 2018.

4. Expedient municipal 28/2017. Aprovació, si s’escau, inicial de l’Ordenança Municipal 
reguladora de la producció i gestió de residus de la construcció i demolició de 
Benavent de Segrià.

5. Expedient de Ple 5/2017. Despatx d’ofici.

6. Expedient de Ple 5/2017. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Expedient Ple 1/2017. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 21 DE JUNY DE 2017 (PLE 4/2017).

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 
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entitats locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest, per 8 vots a favor dels grups 
municipals de PDeCAT, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC,adopta el següent

ACORD

Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 21 
de juny de 2017 (Ple 5/2017).

Intervencions:

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que vol fer una consideració, 
que és que en la pàgina 10 de l’acta anterior hi ha de constar que en la seva 
intervenció es referia a la llar d’infants i no a l’escola de música.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català, respon que es farà aquesta modificació en 
l’acta de la sessió anterior.

2. Expedient municipal 26/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ AL CONVENI PER A LA 
RECOLLIDA  DE RESIDUS DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ I A L’ANNEX 
ECONÒMIC.

En data 3 de febrer de 2017 el Ple del Consell Comarcal del Segrià aprovà el 
Conveni Marc a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments 
de la Comarca del Segrià, per a la prestació del servei de recollida de residus.

En aquest conveni es preveu que els Ajuntaments podrien optar per la 
prestació del servei mitjançant l’establiment d’àrees d’aportació de contenidor 
que sempre estaran formades per les 5 fraccions (illes) o bé sistema de 
recollida  PaP (porta a porta).

En el Pacte Primer del Conveni es detallen els següents serveis a prestar:

- La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipal: 
paper-cartró, vidre, envasos, fracció orgànica, fracció resta  i fracció vegetal en 
els municipis que ho demanin  i el seu transport a una planta gestora o de 
transferència.
- El servei de deixalleria mòbil,  deixalleries fixes i mini deixalleries fixes
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- Servei de recollida de voluminosos
- Servei de recollides especials per a esdeveniments i mercats setmanals
- Servei de recollida selectiva de residus a grans generadors
- Servei neteja de contenidors

Aquest Ajuntament considera oportú l’adhesió al Conveni proposat, optant pel 
sistema per illes, si bé no es consideren necessaris els serveis de recollides 
especials per a esdeveniments i mercats setmanals, ni el de recollida selectiva 
de residus per a grans generadorsni mini deixalleries fixes.

Per altra banda, per Decret de Presidència núm. 308/2017 de 7 de juliol, s’ha 
aprovat l’annex al conveni per la prestació del servei de recollida per illes, en el 
que es regulen les dades econòmiques dels costos per cada ajuntament. 
Aquest annex ha estat facilitat pel Consell Comarcal amb el detall que 
correspon a aquest municipi.

En aquest Annex s’han calculat els costos amb un termini d’amortització de 12 
anys i al Pacte Quart del Conveni marc es proposa una vigència de 8 anys, pel 
que aquest Ajuntament considera oportú que el termini de vigència del Conveni 
sigui de 12 anys, per tal de dotar de coherència a ambdós terminis, el del 
conveni i el de l’annex.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple, i aquest aprova per set vots a favor dels 
grups municipals PDeCAT, ABEHG-AM i PPC, un vot en contra del grup 
municipal TJxB-CP i una abstenció presencial del grup municipal TJxB-CP, els 
següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Conveni 
Marc aprovat en data 3 de febrer de 2017 pel Ple del Consell Comarcal del 
Segrià, per a la recollida de residus mitjançant el sistema per illes de 
contenidors i sense els serveis de recollides especials per a esdeveniments i 
mercats setmanals ni el de recollida selectiva de residus a grans generadors ni 
mini deixalleries fixes, i per un termini de 12 anys, quedant el text del Conveni 
en els termes següents:

“CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I 
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L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS  

A Lleida, a la seu del Consell Comarcal del Segrià , el dia 

Es reuneixen: 

D’una part la presidenta del Consell Comarcal del Segrià, M. José Invernón Mòdol, en 
l’exercici de les competències que li són pròpies, 

I d’altra banda, el senyor Manuel Català Ros, alcaldede l’Ajuntament de Benavent de 
Segrià, autoritzat per la firma d’aquest conveni per acord del ple de data 17 de juliol de 
2017,

MANIFESTEN

PRIMER
La Llei 7/1985 del 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local estableix en 
l’article 25.1b) la competència dels municipi en medi ambient i dins d’aquesta 
competència la gestió dels residus urbans i l’article 26.1.b) estableix que els municipis 
han de prestar en tot cas  la recollida de residus i la neteja viària. 

SEGON
L’article 51 del decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora dels residus diu en l’apartat primer que correspon a la comarca la 
gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de 
delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols 
d’acord amb la legislació de règim local. 

L’article 52 del mateix text legal diu en relació al servei de deixalleria que els  municipis 
de més de cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si escau, 
els consells comarcals i l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament 
de Residus han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o 
les plantes necessàries per a la recollida dels residus explicitats en l'annex d'aquesta 
Llei.

TERCER
L’article 53 apartats 1 i 2  del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora dels residus diu el següent:

Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals 
tots els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses 
fraccions de residus. Els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent 
servir els sistemes de separació i recollida que s’hagin mostrat més eficients i que 
siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial.
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En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar 
el servei de recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, 
la recollida selectiva pot ser assumida pel consell comarcal o ens consorciat 
corresponent., d’acord amb la legislació de règim local aplicable a Catalunya. 

QUART
L’art. 25 del DL 4/2003, de 4 de novembre que aprova el text refós de la Llei d’ 
organització comarcal de Catalunya estableix que els consells comarcals podran 
exercir competències, entre d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar els municipis; l’article 26 estableix que els consells comarcals 
han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que d’acord 
amb els articles 66 i 67 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
són de competència local.

CINQUÈ
La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti 
(delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord 
plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que disposa l’article 47.2 h) de la Llei 
de bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 309.2 del DL.179/1995 de 13 de juny. 

SISÈ
L’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 28 de juliol de 2016 ha manifestat la seva 
voluntat de que el Consell Comarcal presti el servei mitjançant l’establiment d’àrees 
d’aportació de contenidor que sempre estaran formades per les 5 fraccions (illes).

Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu 
acord, accepten el contingut de les següents clàusules: 

PACTES

PRIMER
L’Ajuntament de Benavent de Segrià encomana al Consell Comarcal del Segrià la 
prestació dels següents serveis:

- La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipal: paper-
cartró, vidre, envasos, fracció orgànica, fracció resta  i fracció vegetal en els municipis 
que ho demanin  i el seu transport a una planta gestora o de transferència..
- El servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes.
- Servei de recollida de voluminosos
- Servei neteja de contenidors

La transferència de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest mateix 
acte, abasta la potestat d’organització del servei.

SEGON
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El Consell Comarcal del Segrià accepta la prestació material d’aquests serveis  
mitjançant empresa externa del sector. 

TERCER
El Consell Comarca del Segrià  s’obliga a prestar aquests serveis de conformitat amb 
la normativa reguladora expressada als antecedents.

QUART
Aquest conveni té una vigència de 12 anys a partir de la posta en marxa del nou 
servei.   

CINQUÈ
El canvi de sistema de recollida durant aquests 12 anys implicarà assumir totes les 
despeses d’inversió pendents d’amortitzar del sistema inicialment triat mitjançant la 
signatura d’aquest conveni.

SISÈ
Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, comunicant-t’ho a 
les altres parts amb una antelació mínima de d’1 any , pel seu coneixement i efectes 
corresponents. Si en aquest període  de 12 anys l’ajuntament assumeix directament la 
gestió del servei de recollida,  haurà de garantir al Consell Comarcal l’abonament de 
les despeses d’inversió pendents. L’ajuntament haurà de cedir l’espai públic necessari 
per la instal·lació de les àrees d’aportació de contenidors, les mini deixalleries fixes, la 
deixalleria mòbil i les àrees d’aportació per habitatges  disseminats.

SETÈ 
La signatura d’aquest conveni deroga els anterior acords subscrits entre el Consell 
Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat, 
en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.” 

Segon.- Aprovar l’adhesió a l’annex econòmic al Conveni genèric per a la 
recollida de residus, en el que es recull el detall de les dades econòmiques 
relatives als costos derivats del servei de recollida de residus mitjançant el 
sistema per illes al municipi. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com sigui necessari, per a la 
signatura i formalització del conveni i de l’annex econòmic, així com dels 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord així com 
d’aquells altres que es signin en el seu desplegament.
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Intervencions:

- El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) pren la paraula per explicar que aquest és el 
conveni proposat pel Consell Comarcal del Segrià, que no s’ha enviat als 
corresponents ajuntaments que han optat pel sistema d’illes fins al moment en 
que s’ha tingut coneixement dels estudis de costos del servei, i explica que la 
signatura per part dels ajuntaments és indispensable per a la licitació del 
contracte. 

Continua explicant que finalment a la comarca del Segrià hi ha 13 municipis 
que han optat per aquest sistema, als que s’afegeix Almacelles i Gimenells que 
s’adhereixen a la recollida per illes del Consell, però assumeixen la recollida pel 
seu compte de la RSU. Explica que el Consell proposa en aquest conveni la 
contractació del servei per quatre anys més un més un, fins un total de sis 
anys, i es preveu una amortització del material per dotze anys, és a dir, el 
Consell adquirirà els camions i els contenidors de càrrega bilateral que 
s’amortitzaran en un termini de dotze anys. Els costos que s’indiquen en el 
conveni són referits al supòsit que es produeixi un 32% de reciclatge, i així els 
costos surten a uns 40 euros per persona. Es preveu una diferència de preu 
entre el primer i el segon any atès que durant el primer any el Consell adquirirà 
els nous contenidors i es duran a terme campanyes de conscienciació. 

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que els costos que es 
reflecteixen no són precisos perquè són només una hipòtesi que no és real, i 
pot ser que el proper any el cost pugi de 40 a 80 euros. I pregunta si l’import del 
cànon que s’indica està comptat amb el preu de 18 euros que hi havia en un 
principi o amb els 30 actuals, perquè sembla ser que ha variat el preu de 
cànon.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que respecte al cànon per a l’any 2017 el 
preu és 30 euros per tona i al 2020 serà de 58, i està comptat cada any amb el 
que serà, i ara a 30 euros tona que és el que es paga al 2017.

El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) intervé per qualificar els tècnics del Consell 
amb un zero, i diu que no entén com pot ser que el Consell compri els camions 
i contenidors. I explica que el desgast del material no és gradual, sinó que 
s’espatlla de cop, i al final resulta que abans dels dotze anys ja no es poden 
reparar perquè potser els models ja són descatalogats i d’aquesta manera 
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s’acaba perjudicant al Consell i als municipis, en lloc de perjudicar a l’empresa 
contractada.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta com és que el contracte és de quatre 
anys més dos i l’amortització de dotze anys. I diu que no entén per què el 
Consell ha de comprar els camions, això no s’havia fet mai així, els camions 
eren de l’empresa i durant la vigència del servei s’anaven amortitzant.

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) pregunta si és legal que el conveni tingui 
vigència de dotze anys.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que pel sistema de les illes hi ha més 
despesa d’inversió que en el sistema porta a porta i per això s’amortitza a dotze 
anys per a que tingui menys cost pels ajuntaments. I afegeix que sense 
conèixer les bases del contracte, el que demana el Consell als ajuntaments és 
l’aprovació del conveni per a la recollida d’escombraries pel sistema d’illes, amb 
aquests costos.

El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) intervé per dir que els pobles haurien de 
poder participar en l’elaboració de les bases, perquè en el seu dia va venir un 
tècnic a l’Ajuntament a explicar uns costos i potser s’hauria d’haver demanat 
uns altres estudis a altres empreses per poder comparar.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) explica que segons els costos exposats, al segon 
any, a banda del primer en que hi haurà canvi de contenidors, els costos 
previstos són de 56.000 euros i els costos totals que ha tingut l’Ajuntament al 
2015 són de 53.335,60 euros i a l’any 2016 de 55.861,86, però sense conèixer 
quin reciclatge s’ha produït; en canvi ara amb aquest conveni i segons els 
estudis, el segon any l’ajuntament pagarà 56.910,85 euros, i al primer any 
59.899 euros tenint en compte la despesa pel canvi de contenidors i fer la 
campanya de sensibilització. I conclou que amb el nou contracte hi haurà uns 
contenidors nous, una recollida nova amb tretze illes, una empresa nova o la 
mateixa però amb uns imports que no s’allunyen dels actuals.

El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) pregunta si més endavant es pot adherir 
algun altre municipi, passant del sistema de porta a porta al sistema d’illes.
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El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que en principi no pot ser perquè les 
condicions, i els contenidors són diferents en els dos sistemes, per això es 
demana el compromís. I si algú decidís canviar  de sistema hauria de pagar la 
part que toca dels contenidors i de l’amortització del material.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si els costos inclouen l’abocador.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) explica que hi és tot, inclòs el cànon de 
l’abocador, que es preveu diferent en els diferents anys segons el reciclatge 
que realment es produeixi. El problema és que no es pot comparar amb les 
dades actuals perquè no es coneixen.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que si es facilita el reciclatge 
la gent reciclarà més. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) considera que és lamentable que actualment 
no es puguin conèixer aquestes dades. I pregunta què implica a l’ajuntament la 
signatura d’aquest conveni.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que l’ajuntament s’adhereix per a que el 
Consell faci la recollida de la brossa. 

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) diu que el Consell necessita conèixer els 
pobles que signen el conveni per poder treure el concurs.

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) pren la paraula per dir que no veu factible els 
dotze anys perquè el contracte ha de ser de quatre anys més un més un, per 
tant 6 anys, perquè així ho diu la llei, i en aquest cas ja no es compleix perquè 
aquest conveni compromet l’ajuntament per dotze anys. I afegeix que aquesta 
limitació és igual tant per contractes com per convenis. I continua dient que 
passat el termini de vigència del contracte la maquinària continuarà amortitzant-
se i la nova empresa que hagi de prestar el servei es pot trobar una maquinària 
que no vol. I diu que seria més interessant veure el plec de clàusules abans 
d’aprovar el conveni.

El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) explica que s’ha fet així perquè a mitja 
contracta s’haurà de canviar la maquinària perquè quedarà engrunada. 
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El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que amb aquestes condicions el 
Consell Comarcal podria fer el servei amb mitjans propis, perquè si ha de posar 
la maquinària i els contenidors i a més ha d’assumir l’amortització, l’empresa 
contractada només farà la gestió de portar el camió. I afegeix que tot i així no hi 
ha remei, s’ha d’estar dins del sistema.

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) conclou que no discuteix el sistema d’illes, 
sinó que està en desacord en com està formulat el conveni.

3. Expedient municipal 27/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES 
FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE BENAVENT DE SEGRIÀ PER 
L’ANUALITAT 2018

En data 31 de maig de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
s’ha publicat l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2018. 

L’article 2 de l’Ordre disposa que a més de les festes esmentades en l’article 1, 
relatiu a les festes laborals a Catalunya durant l’any 2018, s’han de fixar dues 
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

De conformitat amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, 
sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans, i l’Ordre 
TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2018, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 
vuit vots a favor dels grups municipals PDeCAT, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC i 
una abstenció presencial del grup TJxB-CP, els següents

ACORDS

Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la 
Generalitat de Catalunya, com a festes locals retribuïdes i no recuperables del 
municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2018, les següents:

− Dilluns, 29 de gener de 2018
− Dilluns, 27 d’agost de 2018
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Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Lleida, del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.

4. Expedient municipal 28/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ 
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE BENAVENT DE 
SEGRIÀ

ANTECEDENTS

Vist l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de la producció i gestió de residus 
de construcció i demolició de Benavent de Segrià, que l’Ajuntament té la 
necessitat d’aprovar per garantir l’adequada gestió dels residus d’aquesta 
naturalesa produïts en el terme municipal.

FONAMENTS DE DRET

- Art. 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que regula el règim jurídic del procediment 
d’aprovació i modificació d’ordenances, i en el mateix sentit l’article 178 i 
següents del Decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

- Article 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, que atribueixen aquesta competència al Ple de la Corporació 
amb caràcter indelegable. I el quòrum exigit per l’aprovació és majoria simple 
en virtut de l’article 47 del mateix text normatiu.

Per això, es proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova per vuit vots a 
favor dels grups municipals PDeCAT, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC, i una 
abstenció presencial del grup TJxB-CP, els següents

ACORDS
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Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició de Benavent de Segrià, en la 
redacció següent:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE BENAVENT DE SEGRIÀ

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1r. Objecte 
Aquesta Ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta 
d’aplicació. 

Article 2n. Àmbit d’aplicació 
2.1. La present Ordenança és d’aplicació al terme municipal de Benavent de Segrià.. 
2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es 
generen a les obres de construcció o demolició a les que fa referència l’article 3r. 
2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança les terres i 
pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en 
una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, 
sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que 
s’hagi previst aquesta reutilització en l’estudi de gestió i en el pla de gestió de residus 
de la construcció i demolició. 

Article 3r. Definicions 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per: 
3.1. Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte de què el seu 
posseïdor o la seva posseïdora es desprèn o tingui la intenció o l’obligació de 
desprendre-se’n i es genera en una obra de construcció o demolició. 
3.2. Obra de construcció o demolició: l’activitat que consisteix en:
a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com 
ara un edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, 
una instal·lació esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil. 
b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del 
subsòl, com ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altre anàlegs, amb l’exclusió 
d’activitats a les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 15 de març, sobre gestió dels residus d’indústries extractives. 
Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la 
mesura que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al 
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final, com ara plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, gravaciment o 
sòl-ciment, plantes de prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles 
bituminoses, tallers de fabricació d’encofrats, tallers d’elaboració de ferralla, 
magatzems de materials i magatzems de residus de l’obra mateixa i plantes de 
tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra. 
3.3. Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o 
demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de 
senzilla tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del 
volum, de l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que 
no precisa de projecte signat per professionals titulats. 
3.4. Persona productora de residus de construcció i demolició: 
a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la 
consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 
b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un 
altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de 
construcció o demolició. 
c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i demolició en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea.
3.5. Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o 
jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té la 
condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona 
posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, 
com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i 
treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora 
de residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores per compte d’altri. 

CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i 
demolició 
4.1. Quan la persona productora de residus de construcció i demolició presenta la 
sol·licitud de llicència d’obres (i en el moment que determini l’ens local en cas que 
decideixi que aquest requisit l’han de complir també els productors de residus de la 
construcció provinents d’obres menors) ha de complir amb les següents obligacions: 
a) Incorporar al projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus, d’acord 
amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
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b) Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme les determinacions 
establertes al capítol IV de la present Ordenança. 
Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la 
construcció o demolició o per un gestor o gestora autoritzada que pertanyi a una 
associació empresarial del sector de la construcció de la qual la persona productora 
dels residus en sigui membre. 
4.2. Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de 
construcció i demolició té la obligació de presentar a l’Ajuntament el certificat de gestió 
que fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

4.3. En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst 
la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una 
activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència d’obres es 
determini com s’ha d’acreditar aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se 
mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament o mitjançant empreses 
acreditades externes i el cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor 
dels residus. 

Article 5è. Obligacions de la persona posseïdora de residus de construcció i 
demolició 
5.1. La persona posseïdora dels residus de construcció i demolició ha de presentar a 
la propietat un pla de gestió que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions 
que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord 
amb allò establert a l’article 12 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
5.2. Quan els residus de construcció i demolició no es gestionen per la persona 
posseïdora dels mateixos, aquesta està obligada a lliurar-los a un gestor de residus 
autoritzat, qui emetrà el corresponent certificat referent a les quantitats i residus lliurats 
i l’entregarà al sol·licitant de la llicència d’obres, d’acord amb allò disposat a l’article 15 
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

CAPÍTOL III. INSTAL·LACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA DE CONTENIDORS DE 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ A LA VIA PÚBLICA. 
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Article 6è. Recollida de residus de la construcció i demolició

El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s’ha d’efectuar per 
mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb la 
preceptiva autorització municipal. 

Article 7è. Prohibicions 
Es prohibeix expressament: 
a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats a l’article 3r de la 
present Ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d’aquests 
residus de las construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs. 
b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de moviments 
de terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a 
residus especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya. 
c) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que continguin matèries 
inflamables, explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de 
produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin 
causar molèsties als veïns i vianants. 
d) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els 
contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o 
demolició. 

Article 8è. Identificació dels contenidors i sacs 
Tots els contenidors i els sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar al seu 
exterior de manera perfectament visible: 
a) El nom o raó social i telèfon del responsable del sac o del contenidor. 
b) El nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, sinó es 
tracta de la mateixa empresa responsable. 
c) Número d’identificació del contenidor o sac.
d) Placa o indicatiu de la llicència municipal. 
L’omissió de qualsevol d’aquests requisits comportarà la consideració del sac o 
contenidor com a residu abandonat a la via pública i justificarà per sí mateixa la seva 
retirada pels serveis municipals, amb el cost del transport, dipòsit i disposició del 
contingut a càrrec, solidàriament, del responsable del sac o contenidor, del 
transportista i de l’usuari, amb independència de la sanció que pugui correspondre. 

Article 9è. Règim general de col·locació 
Cada Ajuntament regularà aquest aspecte en funció de les característiques del seu 
entorn. 
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Article 10è. Retirada dels contenidors i sacs 
10.1. Els contenidors i sacs hauran de ser retirats quan així s’estableixi per la regulació 
de cada Ajuntament. 
No obstant i en qualsevol cas s’ha de procedir a la retirada dels contenidors i sacs 
quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via 
pública, i en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres. 

CAPÍTOL IV. DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DE LA FIANÇA 

Article 11è. Objecte de fiança 
L’objecte de la fiança ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició 
generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord 
amb la normativa vigent. 

Article 12è. Determinació de l’import de la fiança 
L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11 euros per tona de residus 
previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el que 
estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa 
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

Article 13è . Formes de constitució de la fiança 
La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, pels mitjans següents: 

En efectiu o en valors de deute públic 
Aval 
Contracte d’assegurança de caució 

Article 14è. Retorn de la fiança 
L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat 
presenta el certificat de gestió al què fa referència l’article 4 de la present Ordenança. 

Article 15è. Execució de la fiança 
L’execució de la fiança dipositada és procedent en cas d’incompliment de l’obligació 
garantida, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable. 

CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR 

Article 16è. Infraccions i sancions 
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Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança són sancionades d’acord amb 
el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els titulars de les obres iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances 
corresponents, estan obligats a realitzar-la d’acord amb la normativa aplicable i podran 
ser requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així ho acreditin. 

DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al 
Butlletí Oficial de la Província.

Segon.  Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de l’Ordenança per 
un termini mínim de trenta dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que considerin oportunes

Tercer. Disposar  que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació.

Intervencions:

- La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per preguntar el motiu pel qual es 
tramita l’aprovació d’aquesta ordenança en lloc de fer-ho al moment de 
modificar les ordenances.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català, respon que es tracta d’una ordenança 
reguladora i no fiscal, que pot ser tramitada en qualsevol moment i afegeix que 
en aquest moment coincideix amb una subvenció que ha demanat l’Ajuntament 
a l’Agència de Residus de Catalunya, per l’obtenció de la qual s’exigeix com a 
requisit tenir aprovada la corresponent ordenança.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per preguntar si es cobrarà 
fiança als ciutadans al moment de demanar llicència, i si es retornarà després.
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El Sr. Raul Sales (PDeCAT) respon que sí.

5. Expedient de ple 5/2017: 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 91/2017 de 
data 15 de juny de 2017 i 109, de data 7 de juliol de 2017.

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

Núm. Decret Data Contingut
91/2017 15/06/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres en 

l’expedient 33/2017 
92/2017 15/06/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres en 

l’expedient 30/2017 
93/2017 19/06/2017 Sol·licitud i justificació subvenció Jutjat de Pau 2016
94/2017 19/06/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres en 

l’expedient 9/2017 
95/2017 19/06/2017 Acceptació de la baixa voluntària del servei de llar 

d’infants, curs 2016-2017 
96/2017 23/06/2017 Acceptació de la baixa voluntària del servei de llar 

d’infants, curs 2016-2017 
97/2017 23/06/2017 Fraccionament d’un deute tributari de contribucions 

especials 
98/2017 23/06/2017 Sol·licitud d’una subvenció a l’ARC per la prevenció i 

preparació per la reutilització de residus municipals
99/2017 26/06/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres en 

l’expedient 36/2017 
100/2017 27/06/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres en 

l’expedient 41/2017 
101/2017 27/06/2017 Requeriment de documentació en l’expedient de 

llicència urbanística 36/2017 
102/2017 29/06/2017 Fraccionament d’un deute tributari de contribucions 

especials 
103/2017 29/06/2017 Acceptació de la baixa voluntària del servei de llar 

d’infants, curs 2016-2017 
104/2017 5/07/2017 Aprovació de la liquidació de la llar d’infants juny 2017
105/2017 5/07/2017 Aprovació de la memòria valorada de l’obra “Canvi 

d’instal·lacions i enderroc de caseta antiga de la llar 
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d’infants” 
106/2017 6/07/2017 Fraccionament d’un deute tributari de contribucions 

especials 
107/2017 6/07/2017 Acceptació de la baixa voluntària del servei de llar 

d’infants, curs 2016-2017 
108/2017 6/07/2017 Sol·licitud d’una subvenció DGAPH per a la millora de 

diversos camins públics 
109/2017 7/07/2017 Liquidació de la concessió del servei municipal 

d’abastament d’aigua i clavegueram, anualitat 2016

Intervencions:

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per preguntar pel decret 
94/2017.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català, respon que es tracta de l’enderroc de la casa 
del Corberó.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir en relació al decret 105/2017 
que la memòria valorada preveu una actuació per import de 16.000 euros, i 
pregunta què es farà fins als 25.000 euros que consten al pressupost de 
despesa.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) contesta que aquesta actuació en concret 
consisteix en la neteja de l’edifici de les instal·lacions i el seu trasllat i per la 
resta ja es proposaria una altra actuació que s’ha d’acabar d’estudiar.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que té dues idees per destinar el 
saldo restant, com són als tancaments de la part de baix o canviar la caldera 
que té 18 o 19 anys, que a més contribuiria a un estalvi d’energia. I afegeix que 
li sembla que el pressupost està per complir-se i si està molt ajustat, es pot 
estalviar de molts altres llocs.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) diu en relació al decret 108/2017, que ha vist 
que els treballs es realitzaran al camí de Corbins, 10.000 euros per una banda i 
6.000 euros per una altra, i després 3.500 euros a la part del moreral, i 
pregunta on és aquest camí.
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El Sr. Raul Sales (PDeCAT) respon que és el camí de baix. Explica que s’ha fet 
una previsió de manteniment i actuació de pavimentació a les puntes on no n’hi 
ha, com per exemple la part del camí que porta al dipòsit, la punta de l’Alendir, i 
altres.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) en relació al decret 109/2017 pregunta si la 
liquidació és correcta, i si a banda de les despeses per la compra d’aigua, d’uns 
3.000 euros, l’empresa ha de pagar a l’Ajuntament 16.000 euros.

El Raul Sales (PDeCAT) respon que ja s’han pagat. I afegeix que els 3.000 
euros són dels dos mesos d’hivern quan es va tancar el canal.

- L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català, pren la paraula per comentar que la 
Presidenta de la Llar de Jubilats convida als membres de l’Ajuntament a la 
Revetlla de Sant Jaume el dissabte dia 22 de juliol a 2/4 de 9 del vespre.

- L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català, explica que el dia 3 de setembre el Bisbe 
vindrà a Benavent en visita pastoral, i hi haurà missa a 2/4 d’11 i després una 
estona de debat amb el Bisbe.

- L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català, també comenta que aquest divendres es 
farà reunió de festa major a les 9 del vespre.

6. Expedient de Ple 5/2017. PRECS I PREGUNTES

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per dir que ha entrat una 
instància al registre d’entrada de l’Ajuntament en la que exposa, per petició de 
vàries persones, la possibilitat d’obrir el pati de l’escola unes hores del dia a 
l’estiu, com passa en molts altres pobles.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que hi ha previst celebrar sessió de Junta 
de Govern Local el proper dilluns, moment en el que està previst tractar 
aquesta instància.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta qui es responsabilitzaria d’aquest ús.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) diu que la gent d’aquí, i no cal que hi hagi 
ningú vigilant.
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El Sr. Raul Sales (PDeCAT) diu que és complicat perquè es tracta d’un espai 
molt compartit, i ara mateix és el lloc on s’hi fa el casal d’estiu els matins i fins a 
les 5 de la tarda.

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) comenta que la llei d’urbanisme preveu 
que tots els solars que no s’han desenvolupat, al cap de tres anys reverteixen a 
l’ajuntament, al poble, i l’ajuntament s’ha de comprometre a urbanitzar aquests 
solars. Proposa estudiar aquesta possibilitat pels solars no desenvolupats i 
sobre els que no s’ha demanat pròrroga. Afegeix que primer s’hauria de mirar si 
encara està vigent, perquè sembla ser que hi ha ajuntaments que ho han fet, 
van revertir els solars en nom de l’ajuntament en propietat, i després 
l’ajuntament va urbanitzar-los i vendre’ls. I continua dient que no pot ser que hi 
hagi tants solars en situació d’abandonament i que s’hagi de lluitar tant per a 
que els propietaris els netegin.

El Sr. Raul Sales (PDeCAT) diu que creu que no pot ser tal com ho explica, que 
la llei es deu referir als terrenys que han de cedir-se a l’ajuntament.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català, explica que el que sí que es fa és que 
passats certs anys de l’aprovació d’un POUM, se’n pot fer un de nou, i tornar a 
deixar com a rústics els solars que no s’han desenvolupat. 

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) pren la paraula per dir que dubta que 
l’Ajuntament pugui quedar-se una propietat privada.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) diu que considera que val la pena 
comprovar-ho, perquè si és així, serviria com a mesura de pressió per a que es 
desenvolupin els solars i quedin com a urbans, quan a més hi ha necessitat de 
solars per construir habitatges per a les persones del poble.

El Sr. Raul Sales (PDeCAT) explica que per altra banda també hi ha qui posa 
impediments per acabar la implantació dels serveis als solars de la seva 
propietat, que permetria poder construir.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per preguntar a l’Alcalde quina 
és la postura de l’equip de govern de cara a la convocatòria del possible 
referèndum el dia 1 d’octubre.
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L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català, explica que s’està a l’espera de rebre les 
indicacions, i que de moment no es coneixen detalls.

No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada 
aquesta sessió, a dos quarts i mig de deu del vespre del dia 17 de juliol de 
2017, de la qual aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe.

Dono fe.                              Vist i plau,
La Secretària interventora,                              L’Alcalde,
Carmina Satorra i Espinet                              Manuel Català i Ros
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