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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ

Identificació de la sessió

Número: 3/2017

Caràcter: Ordinària

Data: Dimarts, 4 d’abril de 2017

Horari: de 20:35 hores a 21:05 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. Antonio Català Solé, ABEHG-AM

Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC

Excusen la seva existència: 

Ningú.

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 ple 3/2017. Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de les 

actes de la sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener de 2017 (Ple 1/2017) i 

de la sessió extraordinària celebrada el dia 6 de març de 2017 (Ple 2/2017).

2. Expedient d’intervenció 2/2017: Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost 

General de la Corporació per a l’exercici 2017.

3. Expedient municipal 13/2017. Aprovació, si s’escau, provisional del padró 

fiscal de la taxa per guals i reserves a la via pública per a l’exercici 2017

4. Expedient municipal 14/2017. Aprovació, si s’escau, del Conveni de 

col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’execució del Programa Treball i Formació 2016.

5. Expedient de ple 3/2017. Despatx d’ofici.

6. Expedient de ple 3/2017. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Expedient Ple 1/2017. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS 
ESBORRANYS DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 31 DE GENER DE 2017 (PLE 1/2017) I DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 6 DE MARÇ DE 2017 (PLE 
2/2017).
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Intervencions:

- Pren la paraula el Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) per dir que en la sessió 

plenària celebrada el dia 31 de gener es va comentar que uns dies abans 

l’aigua de boca tenia mal gust, i en l’acta només hi consten els seus comentaris 

i no en canvi el comentari de la Sra. Angelina Sales tot i que va comentar que 

al menjador van haver de comprar garrafes d’aigua perquè l’aigua sortia 

dolenta.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que en l’acta de la sessió 

plenària celebrada el dia 6 de març de 2017 hi consta un comentari seu referit a 

l’increment de subvenció fins a 2.500,00 euros per al Club Mig Segrià i explica 

que es volia referir als 3.000,00 euros de subvenció que preveia el projecte de 

pressupost per aquesta entitat. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (PDeCAT) comenta que es faran constar les 

dues apreciacions.

2. Expedient Intervenció 2/2017: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017

ANTECEDENTS

En data 20 de febrer de 2017, 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 2017.

En la mateixa data 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.

El Ple de la Corporació en sessió de data 6 de març de 2017 va rebutjar 

l’aprovació inicial del projecte de pressupost general de la Corporació per a 

l’exercici 2017, per quatre vots a favor del grup municipal CIU i cinc en contra 

dels grups municipals TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC.
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En data 20 de març l’Alcaldia reforma el projecte de Pressupost General de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2017.

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 

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).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la segúent pàgina web

Codi Segur de Validació 6cdaf8f94b7447138ca7f646b6e4a9ea001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=035

Signatura 1 de 2

Carmina Satorra
Espinet

15/06/2017 Secretària
interventora

Signatura 2 de 2

Manel Català Ros 15/06/2017 ALCALDE



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

         

 Acta Ple 3/2017 5

AJUNTAMENT
DE

BENAVENT DE SEGRIÀ

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 tot, l’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova per cinc vots 

a favor del grup municipal CIU i PPC i quatre en contra dels grups municipals 

TJxB-CP i ABEHG-AM l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2017.

Segon. Aprovar inicialment les bases d’execució del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2017.

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 2017.

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:

- Pren la paraula el Sr. Antoni Carré (PDeCAT), que explica que en aquesta 

sessió es proposa novament l’aprovació del pressupost de la corporació per a 

l’exercici 2017, després del rebuig del ple al projecte proposat el dia 6 de març. 

Explica que s’han realitzat unes petites modificacions respecte l’anterior 

projecte, però mantenint el mateix import total, d’un milió cent noranta-set mil 

euros tan d’ingressos com de despeses, i les partides més importants que 

s’han modificat són al capítol d’inversions. Explica que en l’anterior projecte es 

preveia una inversió de 146.000 euros i es passa al nou projecte a una inversió 
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de 174.000 euros, reduint despesa d’altres partides. Explica que en concret es 

preveu una partida de 32.000 euros per la construcció d’una pista poliesportiva, 

una de 31.000 per la instal·lació de la fibra òptica, una de 9.000 euros per 

l’accés al municipi pel camí de Torrefarrera, una partida de 25.000 euros per 

l’adequació dels serveis de la llar d’infants, també una partida de 21.000 euros 

per la millora de l’església, a més de les partides per la millora de la gestió de 

l’aigua de 22.000 i 16.000 euros, i totes juntament amb les partides de petites 

despeses d’inversió, fan un import total d’inversions de 174.000 euros, que és 

una previsió d’inversió important en comparació amb la dels anys anteriors a 

causa de la subjecció al pla d’ajust. I continua dient que aquest pressupost 

compleix amb els objectius de regla de la despesa i estabilitat pressupostària i 

és el que se sotmet a l’aprovació del ple.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que ha vist que s’ha reduït la 

partida de festes populars, i en pregunta el motiu, perquè en l’anterior projecte 

es va preveure un increment de la despesa respecte l’any anterior i en canvi 

ara es rebaixa.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que s’ha reduït a causa dels ajustaments 

que ha estat necessari realitzar per incloure major inversió. 

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

ha presentat una al·legació al projecte de pressupost que passa a llegir:

“Al·legacions al pressupost de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 2017

Abans d’analitzar aquests pressupostos municipals, ja constatem la nul·la 

voluntat per part de l’equip de govern de promoure l’elaboració d’uns 

pressupostos de caire participatiu que compti amb la participació de la resta de 

grups polítics. 

Considerem que des de l’administració local se’ns ha de dotar del dret a formar 

part i a intervenir en l’elaboració del pressupost municipal.

En primer lloc el nostre grup proposa en el capítol 2, tenir en compte una 

reducció de partida de despesa en el que fa a les Festes Populars i també en la 

partida de conferències i altres activitats culturals
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Festes popular 31.000

Activitats cultural 14.000

Total 45.000

La nostra proposta es d’un sostre de despesa de 30.000 euros/anys.

Referent al capítol 6, partida 425 adequació servei llar d’infants de 25.000 

euros, considerem que la quantitat de sortida ha de ser 35.000 euros.”

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que abans del passat ple del dia 6 de 

març ell personalment va tenir una reunió amb la Sra. Rosa Maria Caselles el 

dijous dia 23 de febrer a les 11 del matí per fer entrega del projecte de 

pressupost, i després de la qual no va rebre cap resposta ni cap proposta fins 

el dia del ple, per tant la participació sí que hi va ser però no hi va haver 

resposta. 

Continua dient el Sr. Antoni Carré (PDeCAT) que respecte el comentari de la 

Sra. Rosa Maria Caselles respecte la despesa màxima per festes i activitats 

culturals que proposa de 30.000 euros/any, que ha pogut consultar els imports 

de despesa d’antics pressupostos, quan el seu grup governava i a l’any 2011 hi 

havia unes partides de fins a 42.000 euros dels quals se’n va gastar 29.200 

euros; al 2012 les partides es van reduir fins a 21.500 euros però al final se’n 

van gastar 38.753,48 euros; l’any 2013 es van preveure 26.000 euros i se’n van 

gastar 27.773 euros, i tirant més endarrere, l’any 2010 es va preveure despesa 

total per 37.000 euros i al final la despesa va ser de 54.162,89 euros; l’any 

2009, hi havia una partida al pressupost de 70.100 euros, i es van gastar 

98.389,06. Explica que totes aquestes dades són extretes de les liquidacions 

d’aquests exercicis, i com es pot veure el pressupost és una previsió, en la que 

a vegades es pot fer curt i a vegades es pot fer llarg, però com ha passat 

sempre, i en qualsevol cas la proposta que formula la Sra. Caselles, de 30.000 

euros totals, no és la proposta del grup PDeCAT en aquest moment.

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

no sigui la proposta del grup PDeCAT però potser el que farà a partir d’ara a 

cada ple serà explicar tot el que es va anar gastant des de l’any 2003 fins a 

l’any 2007, i així anar removent la situació i anar recordant-ho tot. 
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El Sr. Raul Sales (PDeCAT) pren la paraula per dir que considera que hi ha un 

perill en baixar molt en festes perquè en aquests últims anys s’ha anat 

incentivant la participació de la gent, i si es redueix ara la despesa al final la 

gent no sortirà perquè no resultarà atractiu. La partida que es preveu en aquest 

pressupost no fa anar ni cap aquí ni cap allà, i realment es va mantenint i 

contenint.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per dir que amb la seva postura 

en el ple anterior va marcar la tendència del nou projecte. Explica que 

personalment s’ha reunit en dues ocasions amb el grup PDeCAT en motiu del 

pressupost, i al final si el pressupost s’ha modificat respecte a l’anterior, i 

sobretot pel que fa a la inversió, és en part gràcies a la participació del Partit 

Popular. Explica que ja va exposar el seu desacord amb la despesa prevista 

per fer aportació de la quota a l’AMI, i s’ha negociat que la factura que entri no 

es pagarà fins a conèixer la sentència del TSJ. Explica que ha negociat la 

inclusió en el nou projecte d’una partida de 25.000 euros per adequar els 

serveis de la llar d’infants, perquè realment és necessari i explica també la 

negociació respecte les partides de carrers, i com s’ha incrementat la seva 

dotació, incloent l’actuació al camí de Torrefarrera, fins als 39.000 euros, quan 

en altres pressupostos es parlava de 20.000 o 25.000 euros.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) continua dient que no acaba d’entendre la 

partida de 8.300 euros en concepte d’Escola de música, atès que antigament 

l’acord de l’Ajuntament amb l’escola era que l’Ajuntament aportava el local i 

l’import de les subvencions que es percebien tan de la Diputació com de la 

Generalitat en concepte d’Escola de música. Per això considera que aquests 

8.000 euros si no cal pagar-los, es poden invertir en millores i per adequar 

serveis. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) continua explicant que la previsió de 31.000 

euros, en lloc dels 20.000, per la portada de la fibra òptica, és més adequat. 

Demana el compromís de l’equip de govern respecte a la pista poliesportiva, de 

negociar la cessió dels terreny el més aviat possible, i si no és possible, fer 

l’ocupació directa a l’1 de juliol, sinó no dóna temps a adequar res, ni a 

destinar-hi els 32.000 euros que s’hi ha previst.
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El Sr. Josep Maria Palau (PPC) acaba dient que segurament donarà el seu vot 

favorable a l’aprovació inicial d’aquest pressupost, però farà control al 

compliment del pressupost sobretot pel que fa a les inversions. Diu que s’han 

rebaixat moltes despeses i si s’han modificat ha estat per la seva participació, 

amb l’objectiu d’incrementar les inversions i en conseqüència per millorar els 

serveis al poble de Benavent.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) pren la paraula per dir en relació a la intervenció 

del Sr. Josep Maria Palau referida a l’Escola de música, que és una previsió 

vista la existència del dèficit econòmic que té l’Escola, i que cal negociar encara 

amb els implicats.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) comenta que entén que cal aclarir més que 

negociar, perquè negociar no és que es presenti una factura de 8.000 euros i 

que s’accepti pel dèficit del servei.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) pren la paraula per fer constar que el projecte de 

pressupost que s’està sotmetent a debat preveu un ajust d’inexecució de 

119.000 euros, sobre la previsió de la despesa que no arribarà a executar-se, i 

que ha de sortir bàsicament del manteniment. I afegeix respecte la pista 

poliesportiva, que és un compromís de l’equip de govern el tirar-lo endavant, i 

ja s’ha preparat un document tècnic per enviar-lo a Cerro Murillo per exposar la 

voluntat d’adquirir la disposició dels terrenys atès que ja n’hi ha urgència. La 

previsió econòmica no és suficient per tot el que cal executar, però sí per 

començar.

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

partida per l’adequació dels serveis de la llar d’infants es refereix a la part vella 

o a la part nova.

El Sr. Raul Sales (PDeCAT) respon que es tracta de treure els serveis de la 

part vella, per instal·lar-los a la part nova i fer els tancaments.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) diu que això no és una inversió sinó una 

necessitat, es tracta d’una actuació que cal fer, perquè les calderes estiguin 

malament, per si s’hi plou.
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El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que sí que és inversió perquè la despesa 

s’ha de consignar en el capítol d’inversions i fa cinc anys que està així.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que consti que aquesta actuació 

no estava prevista en l’anterior projecte. 

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per explicar el vot del seu 

grup, dient que voten no a l’aprovació del pressupost perquè en els 

pressupostos dels exercicis 2015 i 2016 el seu grup va donar un vot de favor, 

un vot de confiança a l’equip de govern, i en aquest moment se senten molt 

decepcionats per l’evolució de les coses en aquests anys i per això han de 

votar que no,  i perquè els preocupa molt la manca de planificació de les 

instal·lacions municipals, perquè es parla de fer la pista poliesportiva però no 

se sap si al costat s’hi poden encabir les piscines o un pavelló, perquè no hi ha 

una planificació tot i que s’ha demanat moltes vegades.

El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que sí que hi ha una planificació, i sí que 

se sap que hi haurà pavelló perquè s’ha explicat que es preveu cobrir la pista 

poliesportiva.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) continua dient que no hi ha una planificació 

i que normalment als pobles hi ha les dues coses: pista poliesportiva i pavelló.

 3. Expedient municipal 13/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL 
DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER GUALS I RESERVES A LA VIA 
PÚBLICA PER A L’EXERCICI 2017

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 2017.

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 
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2014), l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per nou vots a favor dels grups 

municipals PDeCAT, 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 2017, 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.

Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

diligenciï el padró fiscal aprovat provisionalment mitjançant el present acord.

4. Expedient municipal 14/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I 
L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2016

Vista la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s’obre la 

convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al 

Programa de Treball i Formació, modificada per la Resolució TSF/2566/2016, 

de 15 de novembre, i l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual 
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s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 

Programa de Treball i Formació.

El Consell Comarcal del Segrià ha obtingut una subvenció del Servei 

d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de persones en atur no 

perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació, i persones en atur 

beneficiàries de la Renda Mínima d’Insersió, una persona de les quals ha estat 

designada a treballar al municipi de Benavent de Segrià. 

Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’execució del Programa de Treball i 

Formació 2016, que preveu com a obligació per a l’Ajuntament entre d’altres, el 

pagament de les despeses no cobertes per la subvenció com són: la 

indemnització per acomiadament o fi de contracte de treball, el cost dels equips 

de protecció individual necessaris en matèria de prevenció de riscos, el material 

inventariable i no inventariable necessari per a l’execució de l’obra o el servei, i 

els desplaçaments per assistència a les accions formatives i la vigilància de la 

salut laboral i la realització de la formació indicada en matèria de protecció i 

prevenció de riscos laborals; les quals seran liquidades pel Consell Comarcal 

del Segrià a l’Ajuntament de Benavent de Segrià.

Per això, l’Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament i aquest aprova per nou vots 

a favor dels grups municipals PDeCAT, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC els 

següents 

ACORDS

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Segrià i l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’execució del Programa de 

Treball i Formació 2016.

Segon. Autoritzar l’Alcaldia per a la signatura del conveni de col·laboració.

Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià.

5. Expedient de ple 3/2017: DESPATX D’OFICI
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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 9/2017, de data 31 de gener, i 

40/2017, de data 27 de març.

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

Núm. Decret Data Contingut
9/2017 31/01/2017 Acceptació i justificació de concessió de subvenció, 

atorgada per la Direcció General de Joventut per a la 
realització del Projecte d’activitats “BenJove2016”

10/2017 02/02/2017 Aprovació de la liquidació de la taxa per la prestació 
del servei de llar d’infants corresponent al mes de 
gener de 2017

11/2017 08/02/2017 Revocació i rectificació parcial d’uns Decrets 
d’Alcaldia. Exp. urbanístic 7/2011 

12/2017 08/02/2017 Acceptació i justificació d’ajut atorgat per l’IEI pel 
finançament de l’actuació d’adquisició de llibres per la 
Sala de Lectura, 2016

13/2017 15/02/2017 Inici d’expedient de baixa del padró municipal 
d’habitants (Exp. 26/2017)

14/2017 15/02/2017 Sol·licitud i justificació d’ajut per al funcionament de 
les llars d’infants públiques, curs 2015-2016

15/2017 21/02/2017 Aprovació de la liquidació de tributs a l’empresa 
subministradora Gas Natural Catalunya SDG, S.A.

16/2017 21/02/2017 Aprovació de la liquidació de tributs a l’empresa 
subministradora Gas Natural Comercializadora, S.A.

17/2017 21/02/2017 Aprovació de la liquidació de tributs a l’empresa 
subministradora Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.

18/2017 21/02/2017 Aprovació de la liquidació de tributs a l’empresa 
subministradora Gas natural Servicios SDG, S.A.

19/2017 28/02/2017 Acceptació i justificació d’ajut atorgat per l’Institut 
Català de les Dones, per les activitats de l’anualitat 
2016

20/2017 28/02/2017 Aprovació de la pròrroga per a l’exercici 2017 del 
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 
2016

21/2017 06/03/2017 Aprovació de la liquidació de la taxa per la prestació 
del servei de llar d’infants corresponent al mes de 
febrer de 2017

22/2017 06/03/2017 Emissió certificat d’aprofitament urbanístic. Exp. 
1/2017 

23/2017 07/03/2017 Autorització per la realització de tractament fitosanitari 
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en àmbit no agrícola.  

24/2017 07/03/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres en 
l’expedient 3/2017 

25/2017 07/03/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres en 
l’expedient 68/2016 

26/2017 09/03/2017 Aprovació de la liquidació de tributs a l’empresa 
subministradora Endesa Energia, SAU

27/2017 09/03/2017 Aprovació de la liquidació de tributs a l’empresa 
subministradora Endesa Energia, SAU (gas)

28/2017 09/03/2017 Aprovació de la liquidació de tributs a l’empresa 
subministradora Endesa Energia XXI, S.L.U.

29/2017 09/03/217 Aprovació de la liquidació de tributs a l’empresa 
subministradora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

30/2017 10/03/2017 Inici d’expedient d’ordre d’execució del compliment del 
deure legal de conservació de les edificacions. Exp. 
4/2017 

31/2017 10/03/2017 Inici d’expedient d’ordre d’execució del compliment del 
deure legal de conservació de les edificacions. Exp. 
5/2017 

32/2017 13/03/2017 Emissió certificació de compatibilitat urbanística en 
l’expedient 81/2016 

33/2017 13/03/2017 Recepció de comunicació prèvia de primera ocupació 
en expedient 6/2017 

34/2017 13/03/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
7/2017 

35/2017 13/03/2017 Imposició d’ordre de restauració de la realitat física 
alterada per ús de SNU no compatible per la 
realització de l’activitat de taller de reparació de 
vehicles

36/2017 14/03/2017 Aprovació del Pla Pressupostari 2018-2020

37/2017 17/03/2017 Acceptació i justificació d’ajut atorgat per l’IEI per 
finançar l’actuació Primavera Cultural, 2016

38/2017 17/03/2017 Inici d’expedient de ruïna d’un immoble situat a la 
carretera de Torrefarrera s/n, SAU 4

39/2017 27/03/2017 Acceptació i justificació d’ajut atorgat per la DL per 
finançar l’actuació III Fira de la Salut, 2016

40/2017 27/03/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
12/2017 

Intervencions:

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per preguntar pel Decret 

31/2017 descrit Inici d’expedient d’ordre d’execució del compliment del deure 

legal de conservació de les edificacions. Exp. 5/2017.
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El Sr. Raul Sales (PDeCAT) respon que es tracta d’una de les cases del carrer 

Mig, i explica que a una de les cases ja es van fer les actuacions ordenades i a 

l’altre els titulars han manifestat que estan esperant el paleta. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta pel Decret 35/2017 descrit com 

Imposició d’ordre de restauració de la realitat física alterada per ús de SNU no 

compatible per la realització de l’activitat de taller de reparació de vehicles.

El Sr. Raul Sales explica que es tracta del taller del camí de Rosselló, al que se 

li ha ordenat el cessament de l’activitat i aquesta setmana passada el llogater 

ha manifestat a l’Ajuntament que es trasllada a una nau del polígon de 

Rosselló.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si el Decret 38/2017 descrit com 

Inici d’expedient de ruïna d’un immoble situat a la carretera de Torrefarrera s/n, 

SAU 4, es refereix a la torre del Corberó.

El Sr. Raul Sales (PDeCAT) respon que sí, que s’ha enviat a la propietat l’inici 

de l’expedient de ruina i s’ha presentat un arquitecte per analitzar les opcions.

6. Expedient de Ple 3/2017. PRECS I PREGUNTES

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per preguntar com va anar 

la Festa dels Gegants i el dinar, i si va haver bona participació.

La Sra. Angelina Sales (PDeCAT) respon que es van quedar 150 persones al 

dinar.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per demanar que en actes com ara 

aquest hi hagi com a mínim la bandera catalana i fins i tot l’estelada, perquè hi 

havia varis gegants que portaven l’estelada penjada a l’esquena o fins i tot en 

algun mocador. Afegeix que estaria bé que si no es posa als nostres gegants al 

menys a l’Ajuntament hi pogués onejar l’estelada conjuntament amb la 

catalana, l’espanyola i amb les altres banderes.
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El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si l’estelada és una bandera oficial, i 

diu que si en un acte oficial promogut per l’Ajuntament no s’ha de posar 

l’estalada.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) respon que ells ho demanen, i que hi ha 

ajuntaments que només tenen l’estelada.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) diu que allà ells.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) comenta que en una sessió anterior va 

formular una pregunta al Sr. Alcalde, sobre la propietat del carrer Tàrrega.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (PDeCAT) respon que el carrer Tàrrega 

consta marcat a les normes subsidiàries com a carrer, però falta fer la cessió. 

En el seu dia el promotor de les obres, havia de fer cessió del terreny per ser 

destinat a carrer però no es va arribar a fer. Explica que entén que s’ha de 

tractar com un espai públic, com un carrer, perquè si es considera privat, els 

veïns el poden tancar, tal com pretenien fer en un inici. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) continua dient que ell va formular la pregunta 

perquè al poble fa poc temps s’han fet les clavegueres de la part antiga i els 

veïns han contribuït amb el seu esforç i els seus diners i en canvi en aquest 

carrer l’ajuntament ha hagut d’anar a fer una actuació quan ell personalment 

considera que és privat perquè no s’ha fet cap cessió, i si es fa la cessió els 

veïns han de fer les clavegueres. Afegeix que a la propera actuació que s’hagi 

de fer en aquest carrer, s’ha de dir “prou, s’ha acabat”, perquè a més les 

clavegueres són en terreny particular.

El Sr. Raul Sales (PDeCAT) intervé per dir que no es feia cap intervenció des 

de desembre del 2015 o del 2014.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) respon que ja es veurà com aviat s’haurà de 

tornar a actuar.
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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 4 d’abril de 2017, de 

la qual aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe.

Dono fe.                              Vistiplau,

La Secretària interventora,                              L’Alcalde,

Carmina Satorra i Espinet                              Manuel Català i Ros
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