AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Número: 4/2017
Caràcter: Ordinària
Data: Dimarts, 21de juny de 2017
Horari: de 21:05 hores a 21:45 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Assistència i quòrum
Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Manel Català Ros, Alcalde, CIU
Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU
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 4/2017. 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),
de la sessió extraordinària celebrada el dia 6 de març de 2017 (Ple 2/2017) i de
la sessió ordinària celebrada el dia 4 d’abril de 2017 (Ple 3/2017).
2. Expedient Ple 4/2017. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Conveni subscrit
entre l’Organisme Autònom Jefatura Central de Tráfico i la Federació Española
de Municipios y Provincias per a l’intercanvi d’informació i la mútua
col·laboració administrativa.
3. Expedient de Ple 4/2017. Despatx d’ofici.
4. Expedient de Ple 4/2017. Aprovació, si s’escau, de la moció sobre la millora
del finançament de les escoles bressol, presentada pel grup municipal TJxBCP.
5. Expedient de Ple 4/2017. 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), DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 6 DE MARÇ DE 2017 (PLE 2/2017)
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I DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 D’ABRIL DE 2017
(PLE 3/2017).
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
entitats locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest, per 9 vots a favor dels grups
municipals de PDeCAT, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC,adopta el següent
ACORD
Primer.Aprovar els esborranys de les actes de la sessió ordinària celebrada el
dia 31 de gener de 2017 (Ple 1/2017), de la sessió extraordinària celebrada el
dia 6 de març de 2017 (Ple 2/2017) i de la sessió ordinària celebrada el dia 4
d’abril de 2017 (Ple 3/2017).

2. Expedient Ple 4/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL
CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM JEFATURA
CENTRAL DE TRÁFICO I LA FEDERACIÓ ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS PER A L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I LA MÚTUA
COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA.
Vist el Conveni signat en data 15 de juny de 2006 entre el Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico i la Federación Española de Municipios y
Provincias para el intercambio de información i la mutuacolaboración
administrativa, d’acord amb el qual les parts estableixen un protocol d’intercanvi
d’informació i col·laboració en matèria de gestió dels censos de vehicles i
conductors, i en matèria de gestió tributària de l’IVTM i de baixa de determinats
vehicles.
L’Adhesió de l’Ajuntament a aquest conveni permetria als interessats poder
gestionar en el mateix Ajuntament el canvi de domicili que consta en el seu
permís de circulació o permís de conducció a favor d’un domicili del municipi de
Benavent de Segrià sense necessitat d’acudir a la Prefectura Provincial,
facilitant així l’increment del nombre de vehicles domiciliats al municipi, que
suposaria en definitiva un increment en la recaptació de l’IVTM.
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Per això, es proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova per nou vots a
favor dels grups municipals PDeCAT, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC, l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Conveni
signat en data 15 de juny de 2006 entre el Organismo Autónomo Jefatura
Central de Tráfico i la Federación Española de Municipios y Provincias para el
intercambio de información i la mutuacolaboración administrativa.
Segon. Autoritzar el Sr. Alcalde per la signatura de tants documents com siguin
necessaris per a l’eficàcia de l’acord.
Tercer. Donar trasllat de l’adopció d’aquest acord a la Jefatura Provincial de
Tráfico de Lleida, al carrer Alcalde Pujol, número 2.

3. Expedient de ple 4/2017: 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 41/2017 de
data 4 d’abril de 2017 i 90, de data 14 de juny de 2017.
Detall dels Decrets d’Alcaldia dels que es dóna compte al Ple de la Corporació:
Núm. Decret
41/2017

Data
04/04/2017

42/2017

04/04/2017

43/2017

06/0/2017

44/2017

06/04/2017

45/2017

06/04/2017

Contingut
Aprovació del fraccionament d’un deute tributari de la
taxa d’aigua i clavegueram
Inici d’expedient d’ordre d’execució del compliment del
deure legal de conservació – Av. Lleida 16
Aprovació de la matriculació d’un nou usuari de la llar
d’infants per al curs 2016-2017
Desistiment de la sol·licitud de reducció de la taxa de
matriculació al servei de llar d’infants per al curs 20162017
Canvi de domiciliació bancària i fraccionament d’un
deute tributari de taxa de matrícula de la llar d’infants
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46/2017

07/04/2017

47/2017

07/04/2017

48/2017

10/04/2017

49/2017

10/04/2017

50/2017

10/04/2017

51/2017

12/04/2017

52/2017

12/04/2017

53/2017

25/04/2017

54/2017

25/04/2017

55/2017

25/04/2017

56/2017

26/04/2017

57/2017

27/04/2017

58/2017

28/04/2017

59/2017

28/04/2017

60/2017

03/05/2017

61/2017

05/05/2017

62/2017

05/05/2017

63/2017

05/05/2017

64/2017

05/05/2017

Atorgament de llicència urbanística d’obres en
l’expedient 8/2017
Aprovació de les vinculacions jurídiques pressupost
2016
Atorgament de llicència urbanística d’obres en
l’expedient 16/2017
Atorgament de llicència urbanística d’obres en
l’expedient 19/2017
Aprovació de la matriculació d’un nou usuari de la llar
d’infants per al curs 2016-2017
Aprovació de la liquidació de la taxa per la prestació
del servei de llar d’infants curs 2016-2017
corresponent al mes de març
Inici d’expedient d’ordre d’execució del compliment del
deure legal de conservació de les edificacions Exp.
20/2017 (C/ Enric Granados, s/n)
Sol·licitud d’una subvenció a l’Institut d’Estudis
Ilerdencs pel finançament de despeses de l’Escola de
música, anualitat 2017
Aprovació de l’oferta de places disponibles pel curs
2017-2018 de la llar d’infants
Sol·licitud d’una subvenció al Departament de
Governació per finançar les despeses de càrrecs
electes, anualitat 2017
Aprovació de les vinculacions jurídiques pressupost
2016
Sol·licitud d’una subvenció a l’IEI pel finançament de
les despeses de publicacions periòdiques de caràcter
local o comarcal
Aprovació de la liquidació del Pressupost General de
la Corporació per a l’exercici 2016
Subvenció d’una subvenció de l’IEI per finançar
despeses de projectes culturals, anualitat 2017
Sol·licitud d’informe al Consejo de Empadronamiento
en relació a l’expedient de baixa de padró d’habitants
10/2017
Sol·licitud d’una subvenció a l’IEI per a l’adquisició de
llibres pel centre de lectura, anualitat 2017
Sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de
Catalunya per la utilització d’àrids reciclats
Sol·licitud d’una subvenció a L’IEI pel finançament de
les despeses d’actuacions incloses al Catàleg de
l’Oferta Cultural, anualitat 2017
Aprovació de la liquidació de la taxa per la prestació
del servei de llar d’infants curs 2016-2017
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65/2017

09/05/2017

66/2017

11/05/2017

67/2017

11/05/2017

68/2017

12/05/2017

69/2017

12/05/2017

70/2017

12/05/2017

71/2017
72/2017

15/05/2017
15/05/2017

73/2017

15/05/2017

74/2017

18/05/2017

75/2017
76/2017
77/2017

18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017

78/2017

18/05/2017

79/2017

19/05/2017

80/2017

22/05/2017

81/2017

05/06/2017

82/2017

12/06/2017

83/2017

14/06/2017

84/2017

14/06/2017

85/2017

14/06/2017

86/2017

14/06/2017

corresponent al mes d’abril
Sol·licitud d’una subvenció a l’IEI pel finançament de
les despeses de béns mobles, anualitat 2017
Denegació d’una llicència urbanística d’obres en
l’expedient 39/2016
Inici d’expedient de protecció de la legalitat urbanística
per a la restauració de la realitat física alterada i l’ordre
jurídic vulnerat Exp. 32/2017
Requeriment de documentació en l’expedient de
llicència urbanística 25/2017
Requeriment de documentació en l’expedient de
llicència urbanística 30/2017
Requeriment de documentació en l’expedient de
llicència urbanística d’obres 26/2017
Lliurament d’informe urbanístic en l’expedient 13/2017
Lliurament de certificació urbanística en l’expedient
17/2017
Revocació d’una liquidació tributària de la taxa
d’escombraries i aprovació d’una de nova per
l’habitatge del Camí Davall Església, 2
Requeriment de documentació en l’expedient de
llicència urbanística 21/2017
Lliurament d’informe urbanístic en l’expedient 18/2017
Lliurament d’informe urbanístic en l’expedient 31/2017
Lliurament d’informe de propietats en l’expedient
22/2017
Sol·licitud
d’una
subvenció
al
Departament
d’Ensenyament pel finançament del sosteniment de
l’Escola de Música, curs 2015-2016.
Contractació d’urgència d’una treballadora com a
personal laboral per durada determinada
Aprovació de la llista provisional d’alumnes de la llar
d’infants per al curs 2017-2018
Aprovació de la llista definitiva d’alumnes de la llar
d’infants per al curs 2017-2018
Sol·licitud de subvenció a la DL pel finançament de les
despeses de manteniment del consultori, 2017
Desistiment de part interessat en expedient urbanístic
21/2017
Requeriment de documentació en expedient urbanístic
24/2017
Atorgament de llicència urbanística d’obres en
l’expedient 26/2017
Atorgament de llicència de gual 12 – Av. Quatretonda,
24
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87/2017

14/06/2017

88/2017

14/06/2017

89/2017

14/06/2017

90/2017

14/06/2017

Devolució d’ingressos indeguts de la taxa
d’escombraries
Devolució d’ingressos indeguts de la taxa
d’escombraries
Acceptació de la baixa voluntària del servei de llar
d’infants, curs 2016-2017
Aprovació de la liquidació de la llar d’infants maig 2017

Intervencions:
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per preguntar en relació al
Decret 41/2017 descrit Aprovació del fraccionament d’un deute tributari de la
taxa d’aigua i clavegueram, si el cobrament de la taxa no la realitza CASSA.
L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català Ros (PDeCAT) respon que es tracta d’un
deute antic, anterior al traspàs de la recaptació a CASSA.
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta en relació al Decret 53/2017 descrit
Sol·licitud d’una subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs pel finançament de
despeses de l’Escola de música, anualitat 2017, i al Decret 78/2017 descrit
Sol·licitud d’una subvenció al Departament d’Ensenyament pel finançament del
sosteniment de l’Escola de Música, curs 2016-2017, si s’ha fet alguna cosa
amb l’Escola de Música.
El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) intervé per dir que l’Escola de Música està en la
mateixa situació que estava fins ara. Explica que està previst fer un concurs
públic per a que es puguin presentar les empreses interessades, però de
moment està com sempre. I afegeix que la sol·licitud de subvenció a què es
refereix el Decret 53/2017, és una línia de subvencions de l’IEI dirigida a les
Escoles de Música a la que l’ajuntament s’hi ha acollit com cada any.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) continua dient que si no hi ha conveni, què
passa amb la factura que va passar l’Escola a l’Ajuntament de 8.000,00 euros.
El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) respon que aquella despesa s’ha de negociar, i
que no s’ha pagat.
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4. Expedient de Ple 4/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ
SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL,
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL TJXB-CP.
Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació,
al seu art. 198, així com en el seu article 131.2 recullen que l'ensenyament 0-3
en tant que no és programàtic ni ve condicionat a l’obtenció de titulació, és de
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Aquesta obligació de
sosteniment s'ha d'articular, tal i com estableix la llei, mitjançant els convenis
que el Departament d'Ensenyament signava amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a
partir del curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les
previsions pressupostàries de la institució.
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va
reconèixer (el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que
estaven assignats a les escoles bressol públiques cap a l'escola concertada,
tractant-se de les partides previstes pels anys 2012 i 2014, en concret, més de
42,7 milions l'any 2012 i 39 milions més en el 2014 i que el transvasament
d’aquestes partides de les públiques a les concertades va significar que les
llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que
havien de rebre.
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però
assignant ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes
pressupostàriament (875€ Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en funció
matrícula).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims
anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels
ajuntaments demandants, envers una política de co-responsabilització pública
d'assistència a l'educació 0-3.
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Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts
infants d'accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest
tram d’edat.
Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el
sosteniment de les escoles bressol municipals.
Atès que des del Grup municipal Socialistareivindiquem que l'educació és
l'element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat
o país, i que la inversió en l'escola pública és la millor garantia per mantenir una
societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats, per tot això, creiem i
defensem que ha de ser prioritat del Govern l'educació pública en general i la
de la petita infància en particular i proposem al Ple de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià els acords següents:
1.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3
anys en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 que inclogui
el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de
qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència
financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.
2.- Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi, que el
finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té
les competències i donar compliment a l’esmena del Pressupost de la
Generalitat aprovada al Parlament de Catalunya que preveu la subvenció de
1.600 euros anuals per plaça.
3.-Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis
de Catalunya.
Intervencions:
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que vol fer constar una
puntualització perquè en la moció es fa referència a la “concertada”, quan la
concertada hi cap igual, perquè es tracta realment d’una mala gestió de la
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Generalitat de Catalunya, que ha carregat a la Diputació la seva part de
finançament de les Escoles de Música.
Sotmesa la moció a votació per part dels membres del Ple, aquesta resulta
aprovada per nou vots a favor dels grups municipals PDeCAT, TJxB-CP,
ABEHG-AM i PPC.

5. Expedient d’Hisenda 11/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER A
L’EXERCICI 2017 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
ANTECEDENTS
En data 20 de juny aquesta alcaldia ha incoat l’inici de l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
Crèdits a augmentar:
Aplicació
pressupostària
1.491.60907

Descripció
Instal·lació fibra òptica

Crèdit
disponible
31.000,00

Crèdit a
augmentar
8.800,00

Crèdit
disponible
10.192,29
7.766,05

Crèdit a
reduir
4.800,00
4.000,00

Crèdits a reduir:
Aplicació
pressupostària
1.920.21201
1.920.22699

Descripció
Manteniment Casa de la Vila
Altres despeses diverses

Atès que la transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries de
diferents àrees de despesa i no afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent
és el Ple de la Corporació per acord de majoria simple dels seus membres
presents.
FONAMENTS DE DRET
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L’art. 34 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals disposa que les transferències de crèdit són una de les
modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses de
l’entitat local.
L’art. 40.1 del Reial decret 500/1990 preveu que la transferència de crèdit és la
modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la
quantitat del mateix, s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació
pressupostària a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica.
Els arts. 179.2 del TRLRHL i 40.3 del Reial decret 500/1990 disposen que, en
tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de
despesa serà competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal.
Els arts. 179.4 del TRLRHL i 42 del Reial decret 500/1990 estableixen que les
transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint les
mateixes normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que es
preveuen als arts. 169, 170 i 171 del TRLRHL per a l’aprovació del pressupost.
Així com la normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius
contra els pressupostos de l’entitat.
Els arts. 180 del TRLRHL i 41 del Reial decret 500/1990 estableixen les
següents limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:
 No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant
l’exercici.
 No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb
expedients de suplements de crèdit o transferències, excepte quan
afectin a crèdits de personal i als crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos de pressupostos tancats.
 No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres
transferències han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a
crèdits de personal.
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Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació i aquest aprovaper nou
vots a favor dels grups municipals PDeCAT, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la inclusió amb caràcter d’urgència d’aquest assumpte en
aquesta sessió plenària, per sotmetre’l al debat i votació dels membres del Ple.
Segon. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de
transferències de crèdit, en el sentit de:
Augmentar els seus crèdits:
Aplicació
pressupostària
1.491.60907

Descripció
Instal·lació fibra òptica

Crèdit
disponible
31.000,00

Crèdit a
augmentar
8.800,00

Crèdit
disponible
10.192,29
7.766,05

Crèdit a
reduir
4.800,00
4.000,00

Reduir els seus crèdits:
Aplicació
pressupostària
1.920.21201
1.920.22699

Descripció
Manteniment Casa de la Vila
Altres despeses diverses

Tercer. L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de
la Província.
Quart. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
transferiran els crèdits de les aplicacions pressupostàries que s'han indicat.
Intervencions:
El Sr. Antoni Carre explica que el pressupost contempla una partida de 31.000
euros per la realització d’aquesta obra, si bé quan es va aprovar el projecte no
es coneixia el pressupost definitiu de l’obra, i finalment hi faltava incloure
l’import de l’IVA.
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El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per recordar que en el
primer projecte de pressupost hi havia una partida de 20.000 euros, que era
molt poc per poder dur a terme l’obra.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que el pressupost es va aprovar
amb una partida de 31.000,00 euros gràcies al seu vot, i gràcies a això ara hi
ha fibra òptica.

6. Expedient de Ple 4/2017. PRECS I PREGUNTES
- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per dir que quan es va
retornar la meitat de la llicència d’obres al Sr. Andreu Subies, ella va proposar
que la part restant se li pagués quan hagués netejat el terreny i hagués retirat
els tubs, en canvi se li va tornar tot i no s’ha retirat res. I afegeix que després
sent ja propietat de La Caixa, va parlar amb la Directora per dir-li que es podria
fer mal algú amb els tubs trencats que hi ha. I proposa fer incidència en aquest
punt als propietaris dels camps que no estan arreglats i si no ho fan, caldria ferho el mateix ajuntament.
El Sr. Raul Sales (PDeCAT) intervé per dir que ja fa més d’un mes que s’han
tramès cartes als propietaris dels terrenys instant-los a que facin neteja dels
mateixos i aquesta setmana passada s’ha insistit per telèfon per a que sobretot
els terrenys més propers al poble es netegin, però diu que aquest any està
costant molt.
La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) pren la paraula i diu que considera que el
problema són els terrenys que són propietat de bancs.
El Sr. Raul Sales (PDeCAT) contesta que n’hi ha algun que respon i hi ha altres
que són d’empreses desaparegudes i les cartes són retornades.
L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català, comenta que s’ha fet gestió amb el Registre
de la Propietat per conèixer els propietaris d’alguns terrenys i poder fer-los un
requeriment o executar-ho nosaltres si convé.
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El Sr. Raul Sales (PDeCAT) diu que potser per l’any vinent s’hauria de fer una
ordenança per deixar regulada l’obligació de neteja dels terrenys i preveure
sancions si no es compleix o executar-ho l’ajuntament al seu càrrec.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per exposar que per la seva
part tenia previst proposar en aquest ple l’aprovació a l’octubre o novembre
d’una ordenança per regular precisament aquest assumpte, perquè a dia d’avui
quan es veu com estan els terrenys propers al poble fan por, i sense que
calguin petards per a que es cremin. I afegeix que per exemple a Torrefarrera
els patis de dins i del voltant del poble estan tots nets, i suposa que hi deu
haver una ordenança, i de la mateixa manera si a Benavent estigués regulat es
pordria obligar, o fer-ho l’ajuntament a “compte de”.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que l’ajuntament sempre ho
pot fer a “compte de”, si no s’atenen els avisos.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) continua dient que els avisos s’han de fer al
desembre, i dir-los que cap a l’1 d’abril o l’1 de maig els terrenys han d’estar
nets.
- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per dir que l’altre dia es va
presentar la modernització del reg per part de Pinyana, i pregunta si
l’Ajuntament serà com un punt d’informació pels afectats per a que puguin venir
aquí i mirar si els afecta perquè la modernització afecta a tota la part est i
considera que hi ha hagut molt poca informació.
El Sr. Raul Sales (PDeCAT) diu que sí.
- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pregunta per com està l’assumpte del
dipòsit, si es podrà posar en funcionament algun dia i si ja és propietat de
l’ajuntament.
El Sr. Raul Sales (PDeCAT) respon que el dipòsit no és de l’ajuntament ni ho
serà mai.
L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (PDeCAT) comenta que es continua
negociant, i s’està intentant des de l’ajuntament que la Confederació compri el
terreny als propietaris, i el terreny seria seu.
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El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) comenta que en aquella zona hi ha molta
herba seca, sembla que hi hagi molt abandonament i potser s’hauria d’instar a
arreglar el terreny als actuals propietaris.
L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (PDeCAT) respon que és un dels propietaris
als que s’envia carta per demanar que facin la corresponent neteja.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) comenta que l’ajuntament té un terreny a l’altre
costat de la carretera que no està net.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) continua dient que considera que aquest
tema del dipòsit d’aigua és un tema prioritari sobretot per la qualitat de l’aigua.
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si els promotors de La Clamor han
fet alguna cosa nova. I ho diu perquè entén que s’està allargant molt i reitera la
seva opinió que aquesta zona ha afectat molt el municipi, perquè no es pot fer
res, i considera que des de l’ajuntament se’ls hauria d’obligar a avançar, sinó
no es farà res.
El Sr. Raul Sales (PDeCAT) explica que l’expedient està aturat des del mes de
març aproximadament, i que l’aturada es deu a que tenen algun conflicte privat
amb algun propietari. En els últims mesos fins al març es feien reunions
paulatines i es veia la voluntat d’avançar però ara estan així.
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si hi ha pressupost suficient per fer
les obres dels carrers i si s’ha fet algun concurs.
El Sr. Antoni Carré (PPC) intervé per dir que s’està preparant una memòria
valorada de les actuacions que s’han de fer, i després es farà l’exposició
pública, i posteriorment l’execució.
- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta per com està l’ocupació directa del
terreny on s’ha d’ubicar la pista poliesportiva.
L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (PDeCAT) respon que s’ha exposat als
propietaris dels terrenys que l’ajuntament procedirà a tramitar una ocupació
directa dels mateixos, i se’ls ha explicat que encara que no hi estiguin d’acord
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l’ajuntament farà l’ocupació, amb el compromís previ d’informar-los de tot el
detall dels tràmits perquè és voluntat de l’ajuntament que sigui de mutu acord.
El Sr. Antoni Carré (PDeCAT) explica que s’han fet dues reunions a Saragossa
per aquest assumpte i que, després de vàries comunicacions via correu
electrònic, ara sembla que s’ha pogut contactar amb la persona adient, ja que
l’entramat de les empreses en que està immers la propietària del terreny és
complicat.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per preguntar si el
propietari és Cerro Murillo, i si l’ús dels terrenys és residencial?
L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (PDeCAT) respon que efectivament els
terrenys són de Cerro Murillo, que a la vegada és una empresa d’Ibercaja. I
continua dient que els terrenys estan qualificats com a zona d’equipaments i
amb l’ocupació directa el que es fa és demanar que la propietat adelanti a
l’ajuntament els terrenys que ja estan qualificats per a equipaments. I afegeix
que aquesta fórmula de l’ocupació directa no els perjudica en res, més aviat els
beneficia perquè la pista poliesportiva donaria valor afegit a la resta de terrenys
de la seva propietat.
La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pregunta si s’ha valorat l’opció del
magatzem on es va celebrar el dinar de l’1 de maig, i si s’ha fet algun nou
contacte amb la propietat.
L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (PDeCAT) contesta dient que els propietaris
saben que a l’ajuntament li podria interessar el magatzem però per la seva
banda estan pendents de resoldre la distribució de l’herència que afecta aquest
immoble, i han demanat esperar fins a què es resolgui.
- El Sr. Raul Sales (PDeCAT) pren la paraula per comentar que l’any 2014 es
va iniciar un expedient de l’ACA contra l’Ajuntament per l’abocament d’aigües
residuals al polígon i explica que fa pocs dies es va presentar un inspector de
l’ACA per comprovar les actuacions fetes per l’ajuntament, i continua dient que
gràcies a les obres que es van fer per evitar que s’entollés l’aigua en aquell
punt i al canvi de dues tuberies tan al 2015 com al 2016, l’ACA ha resolt
l’expedient reconeixent el compliment de l’ajuntament.
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La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pregunta si es farà la depuradora.
L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (PDeCAT) explica que l’ACA té previst
executar certs projectes de depuradores que van quedar penjats en el seu dia i
un d’ells és el de Benavent, si bé actualment han optat per revisar la part
econòmic d’aquests projectes.

No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada
aquesta sessió, a tres quarts de deu del vespre del dia 21 de juny de 2017, de
la qual aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe.

Dono fe.
La Secretària interventora,
Carmina Satorra i Espinet

Vistiplau,
L’Alcalde,
Manuel Català i Ros
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