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AJUNTAMENT
DE

BENAVENT DE SEGRIÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ

Identificació de la sessió

Número: 1/2017
Caràcter: Ordinària
Data: Dimarts, 31 de gener de 2017
Horari: de 20:10 hores a 21:25 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Assistència i quòrum

Hi assisteixen:

Il·lm. Sr. Manel Català Ros, Alcalde, CIU
Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU
Sr. Antoni Carré Cuadrat, CIU
Sra. Angelina Sales Batallé, CIU

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP
Sra. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP

Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHG-AM
Sr. 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 1/2017. Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes 
de la sessió ordinària celebrada el dia 7 de novembre de 2016 (Ple 9/2016) i de la 
sessió extraordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2016 (Ple 10/2016).

2. Expedient municipal 5/2017. Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal per a 
l’exercici 2017.

3. Expedient municipal 6/2017. Aprovació, si s’escau, del conveni de delegació de 
competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i el 
Consell Comarcal del Segrià per a la prestació dels serveis socials bàsics i 
especialitzats.

4. Expedient municipal 7/2017. Aprovació, si s’escau, d’adhesió al contracte derivat 
2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament 
Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05)

5. Expedient municipal 8/2017. Aprovació, si s’escau, de la no incorporació del Jutjat 
de Pau de Puigvert de Lleida a l’Agrupació de Secretaries dels Jutjats de Pau número 
66.

6. Expedient de ple 1/2017. Despatx d’ofici 

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 
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7 DE NOVEMBRE DE 2016 (PLE 9/2016) I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2016 (PLE 10/2016).

Considerant el caràcter ordinari de la present sessió plenària i de conformitat 
amb l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest, per 9 vots a favor dels grups 
polítics municipals de CiU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC, adopta el següent

ACORD

Primer. Aprovar els esborranys de les actes de la sessió ordinària celebrada el 
dia 7 de novembre de 2016 (Ple 9/2016) i la sessió extraordinària celebrada el 
dia 25 de novembre de 2016 (Ple 10/2016).

2. Expedient municipal 5/2017 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 
CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2017 

Vista la comunicació procedent pels Serveis Centrals de l’Organisme autònom 
de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de Lleida, relatiu a la 
planificació per a l’exercici 2017 de la recaptació de taxes delegades en 
voluntària.

De conformitat amb el que disposen els articles 21 i 62.3 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària i l’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, l’Alcaldia 
proposa al Ple, i aquest aprova amb el vot favorable dels grups municipals CIU, 
TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el calendari fiscal dels tributs de meritació anual per a 
l’exercici 2017, essent el seu període voluntari de pagament el següent:

Calendari fiscal per a l’exercici 2017 (tributs delegats a l’OAGRTL i altres)

Tribut Període pagament voluntari
Cobrança ex 

OAGRTL
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Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 2/05/2017 a 1/07/2017 2a cobrança
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 20/09/2017 a 19/11/2017 3a cobrança
Impost d’activitats econòmiques 20/09/2017 a 19/11/2017 3a cobrança
Impost de vehicles de tracció mecànica 22/02/2017 a 21/04/2017 1a cobrança
Taxa per cementiri municipal (conservació) 20/09/2017 a 19/11/2017 3a cobrança
Taxa per recollida, transport i tractament 
d’escombraries i altres residus urbans

20/09/2017 a 19/11/2017 3a cobrança

Taxa per guals i reserves a la via pública 1/10/2017 a 30/11/2017 -----

Els subjectes passius que tinguin domiciliada la quota per l’impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana es liquidaran, sense cap cost addicional pel 
contribuent, en tres fraccions, la data de les quals serà fixada per l’Organisme 
autònom de gestió i recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida.

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i 
en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, tot advertint que cadascun dels períodes 
de cobrament anteriors, i juntament amb els edictes d’aprovació i exposició 
pública dels diferents padrons la gestió dels quals sigui competència municipal, 
es publicaran en els corresponents anuncis de cobrança ex article 24 del Reial 
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de 
recaptació.

Tercer.- Traslladar els expedients de gestió tributària que siguin tramitats des 
de l’Ajuntament a l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals 
de la Diputació de Lleida, per a que n’efectuïn la corresponent cobrança.

3. Expedient municipal número 6/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ I EL CONSELL 
COMARCAL DEL SEGRIÀ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Intervencions:

- L’Il·lm explica que aquest conveni regeix la delegació de competències que fa 
l’Ajuntament al Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials que 
inclou joventut i l’atenció a la dona.
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- El senyor Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que en el conveni no es fa 
menció a l’aportació econòmica que ha d’assumir l’Ajuntament.

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que ella també pensa el 
mateix, que en el redactat del conveni hi ha de constar, per tal d’evitar el que va 
passar amb la canera amb el dèficit del servei.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per dir que potser es podria 
aprovar amb la condició que s’especifiquessin els costos en algun annex. I 
afegeix que no posen els preus perquè així els poden modificar si després 
convé.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si hi ha algun problema per demanar 
la informació i passar l’aprovació del conveni en un altra sessió plenària.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) pren la paraula per dir que deixem la 
votació d’aquest acord per un altra sessió, un cop tinguem més informació 
sobre els costos de l’aplicació del conveni.

4. Expedient municipal 7/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ AL 
CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).

ANTECEDENTS

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) 
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AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: 
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la 
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016.

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat 
per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i 
publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en 
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots 
que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 
25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva 
referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles 
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels 
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de 
realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord 
marc.

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior. 

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05).
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Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de 
la Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2014.05 D1).

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en 
relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en 
un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, 
i resta de normativa concordant aplicable. 

Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta 
de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 
aplicables de Llei d’organització comarcal.

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació, i aquest 
aprova per nou vots a favor dels grups municipals de CIU, TJxB-CP, ABEHG-
AM i PPC, els següents

ACORDS

Primer. Que el municipi de Benavent de Segrià s’adhereix al contracte derivat 
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de 
dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord 
amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i 
tarifes:

Preus terme d’energia:

Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió: Tarifa/període
Preu Adjudicat 

€/MWh

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

Codi Segur de Validació 8e75716d2bc9464a8038e3d51778c591001

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

Signatura 1 de 2

Manel Català Ros 15/06/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Carmina Satorra
Espinet

15/06/2017 Secretària
interventora



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 1/2017 8

AJUNTAMENT
DE

BENAVENT DE SEGRIÀ

Sublot BT1 2.0A 112,158

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7

Sublot BT7 2.1A 128,298

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898

Sublot BT13 3.0AP1 97,098

Sublot BT14 3.0AP2 83,098

Sublot BT15 3.0AP3 55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Alta tensió: Tarifa/període
Preu Adjudicat 

€/MWh
Sublot AT1 3.1AP1 86,409

Sublot AT2 3.1AP2 78,578

Sublot AT3 3.1AP3 60,419

Sublot AT4 6.1AP1 102,467

Sublot AT5 6.1AP2 85,326

Sublot AT6 6.1AP3 78,542

Sublot AT7 6.1AP4 68,951

Sublot AT8 6.1AP5 62,489

Sublot AT9 6.1AP6 53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment 
derivat (Exp.2015.05 D1).
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Preus del terme de potència:

Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426

2.0 DHA 38,043426

2.0 DHS 38,043426

2.1 A 44,444710

2.1 DHA 44,444710

2.1 DHS 44,444710

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre 

IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i 

Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 

2014). 

Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa 
Energia SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica-,   per import de 49.650,00 que s'imputarà, 
dins del pressupost municipal de  l'any 2017, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 221.00.

Tercer. Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat. 

Quart. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al 
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
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Cinquè. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li 
els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Intervencions:

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per preguntar si s’ha mirat 
l’opció d’altres companyies d’aquí a Lleida com ara la Serosense o Atlas.

La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per dir que en el seu dia es va 
contactar amb l’Elèctrica Serosense, si bé ni tan sols van presentar oferta, 
perquè van manifestar que no volien subministrar a aquesta zona. I afegeix que 
la millor oferta era la de l’ACM.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) comenta que en aquesta última 
adjudicació del contracte l’ACM ha aconseguit uns preus molt avantatjosos.

5. Expedient municipal 8/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA NO 
INCORPORACIÓ DEL JUTJAT DE PAU DE PUIGVERD DE LLEIDA A 
L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU NÚM. 66 

En data 1 de setembre de 2016 el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya comunica la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Puigverd de 
Lleida per a l’agregació de la secretaria del seu jutjat de pau a l’Agrupació de 
Secretaries de Jutjats de Pau núm. 66, amb seu a Rosselló. A la comunicació 
s’hi adjunta un certificat de l’acord del Ple de Puigverd de Lleida, de data 30 de 
juny de 2016, pel qual s’adopta l’acord de demanar la incorporació, així com 
una memòria justificativa que recolza la petició. 

L’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau número 66, amb seu a Rosselló 
està integrada pels jutjats de pau dels municipis de Rosselló, Torrefarrera i 
Benavent de Segrià.

La Secretària de l’Agrupació número 66 emet un informe en data 26 de 
setembre de 2016, en el qual posa de manifest els perjudicis que comportaria 
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l’agregació en les seves tasques, que es concreten en la insuficiència de temps 
i mitjans per assolir el servei que prestaria en tot el territori. 

D’acord amb l’article 4.1 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula 
el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de 
jutjats de pau, cal l’acord favorable a la incorporació i l’aprovació de la memòria 
justificativa adoptat pels plens de cadascun dels ajuntaments afectats.

Per tot, i davant la possibilitat que la incorporació de la secretaria del Jutjat de 
Pau de Puigverd de Lleida a l’Agrupació número 66 pugui afectar en el 
funcionament normal del Jutjat de Pau de Benavent de Segrià, i fins que no es 
garanteixi per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  
l’adopció de les mesures adients que justifiquin que la incorporació no hi tindrà 
incidència negativa, es proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova amb el 
vot favorable dels grups municipals CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC els 
següents 

ACORDS:

Primer.- No acceptar la proposta d’incorporació de la secretaria del Jutjat de 
Pau de Puigverd de Lleida  a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 
66 amb seu a Rosselló, mentre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya no garanteixi que la incorporació no incidirà negativament en la 
prestació del servei de la Secretària al Jutjat de Pau de Benavent de Segrià.

Segon.- Notificar via Eacat aquest acord al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, adreçat a la Subdirecció general de Suport Judicial i 
Coordinació Tècnica als efectes oportuns.

6. Expedient de ple 1/2017: 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 172/2016, de data 3 de 
novembre, i 206/2016, de data 30 de desembre,  i entre els números 1/2017, de data 
12 de gener, i 8/2017, de data 20 de gener.

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

Codi Segur de Validació 8e75716d2bc9464a8038e3d51778c591001

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

Signatura 1 de 2

Manel Català Ros 15/06/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Carmina Satorra
Espinet

15/06/2017 Secretària
interventora



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 1/2017 12

AJUNTAMENT
DE

BENAVENT DE SEGRIÀ

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

Núm. Decret Data Contingut
172/2016 03/11/2016 Aprovació de la liquidació de la taxa per la prestació 

del servei de llar d’infants corresponent al mes 
d’octubre de 2016

173/2016 03/11/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
60/2016 

174/2016 14/11/2016 Baixa definitiva del padró municipal d’habitants (Exp. 
27/2016)

175/2016 14/11/2016 Baixa definitiva del padró municipal d’habitants (Exp. 
29/2016)

176/2016 14/11/2016 Baixa definitiva del padró municipal d’habitants (Exp. 
30/2016)

177/2016 14/11/2016 Baixa definitiva del padró municipal d’habitants (Exp. 
31/2016)

178/2016 14/11/2016 Baixa definitiva del padró municipal d’habitants (Exp. 
34/2016)

179/2016 15/11/2016 Aprovació de la liquidació de la taxa per guals i 
reserves a la via pública de l’exercici 2016

180/2016 23/11/2016 Resolució del contracte d’arrendament de l’immoble 
situat al carrer Progrés número 14

181/2016 23/11/2016 Acceptació i justificació de l’ajut de l’IEI per les 
despeses de l’escola de música - 2016

182/2016 28/11/2016 Baixa definitiva del padró municipal d’habitants (Exp. 
49/2016)

183/2016 28/11/2016 Baixa definitiva del padró municipal d’habitants (Exp. 
50/2016)

184/2016 28/11/2016 Baixa definitiva del padró municipal d’habitants (Exp. 
52/2016)

185/2016 29/11/2016 Rectificació d’error material en decret 168/2016 de 26 
d’octubre – Exp. d’obres 58/2016

186/2016 30/11/2016 Desistiment de llicència urbanística d’obres núm. 
70/2016 

187/2016 30/11/2016 Requeriment de documentació en expedient 
d’atorgament de llicència urbanística d’obres número 
67/2016 

188/2016 30/11/2016 Requeriment de documentació en expedient 
d’atorgament de llicència urbanística d’obres número 
61/2016 

189/2016 30/11/2016 Requeriment de documentació en expedient 
d’atorgament de llicència urbanística d’obres número 
62/2016 

190/2016 30/11/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
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48/2016 
191/2016 01/12/2016 Requeriment de documentació en expedient 

d’atorgament de llicència urbanística d’obres número 
63/2016 

192/2016 01/12/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
66/2016 

193/2016 01/12/2016 Requeriment de documentació en expedient 
d’atorgament de llicència urbanística d’obres número 
68/2016 

194/2016 12/12/2016 Aprovació de la liquidació de la taxa per la prestació 
del servei de llar d’infants corresponent al mes de 
novembre de 2016

195/2016 13/12/2016 Matriculació d’un nou usuari (19/201617) a la llar 
d’infants curs 2016-2017 

196/2016 15/12/2016 Declaració d’acompliment  de l’ordre de restauració 
imposada i arxiu de l’expedient

197/2016 16/12/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
72/2016 

198/2016 16/12/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
73/2016 

199/2016 16/12/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
77/2016 

200/2016 16/12/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
78/2016 

201/2016 19/12/2016 Acceptació i justificació de la subvenció PUOSC 2016 
per a despeses de manteniment, reparació i 
conservació

202/2016 19/12/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
80/2016 

203/2016 19/12/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
61/2016 

204/2016 30/12/2016 Liquidació de la concessió del servei municipal 
d’abastament d’aigua i clavegueram de l’anualitat 
2015

205/2016 30/12/2016 Devolució d’ingressos indeguts per pagament duplicat
206/2016 30/12/2016 Aprovació de les factures F-897 a F-938 de l’anualitat 

2016

Núm. Decret Data Contingut
1/2017 16/01/2017 Aprovació de la liquidació de la taxa per la prestació 

del servei de llar d’infants corresponent al mes de 
desembre de 2016

2/2017 17/01/2017 Aprovació d’un fraccionament de deute tributari 
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3/2017 17/01/2017 Acceptació i justificació de la subvenció per la 
compensació econòmica a càrrecs electes 2016

4/2017 17/01/2017 Lliurament d’un informe tècnic dins l’expedient 
urbanístic número 83/2016 

5/2017 18/01/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres  núm. 
79/2016 

6/2017 19/01/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
82/2016 

7/2017 20/01/2017 Atorgament de llicència urbanística d’obres núm. 
74/2016 

8/2017 20/01/2017 Atorgament de llicència de segregació de finques 
número 46/2015 

Intervencions:

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per preguntar si només 
s’han d’aprovar les baixes del padró, perquè no veu cap decret d’aprovació de 
l’alta al padró d’habitants.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Sr. Manuel Català (CIU) intervé per dir que es tracta de 
baixes de persones que no viuen realment al municipi. No són les baixes 
normals, de persones que es donen d’alta a un altre municipi i automàticament 
es causa baixa al padró del municipi d’origen. Explica que es tracta 
d’expedients de baixa del padró de persones que potser han vingut a treballar a 
l’estiu, etc.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per preguntar pel Decret 
180/2016 descrit Resolució del contracte d’arrendament de l’immoble situat al 

carrer Progrés número 14.

L’Il·lm Sr. Alcalde Manuel Català (CIU) respon que es tracta del magatzem que 
l’Ajuntament tenia arrendat.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) comenta en relació al Decret 204/2016 descrit 
com Liquidació de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram de l’anualitat 2015, que l’ha pogut consultar i ha comprovat que 
en la liquidació s’hi inclouen factures per la compra d’aigua, i també hi consta la 
despesa per la inspecció i neteja dels col·lectors de sanejament del carrer 
Tàrrega i considera que com a carrer particular que és, l’Ajuntament no hi 
hauria de fer cap gestió. Comenta que sap que ja s’ha pagat alguna altra 
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vegada, però potser que s’aclareixi si l’Ajuntament ha de fer la gestió de neteja 
dins de terrenys privats. Afegeix que els titulars haurien d’assumir aquestes 
despeses, o bé cedir els terrenys a l’Ajuntament per convertir-los en carrers 
públics, moment a partir del qual l’Ajuntament podria fer pagar la claveguera als 
veïns, com ha passat en altres zones del poble, i llavors sí que s’hauria de fer 
càrrec de la neteja de la xarxa de sanejament. 

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que al menys els immobles d’aquesta 
zona tenen claveguera. I explica que en el moment de fer aquesta actuació es 
va entendre que es tractava de claveguera de la xarxa de sanejament públic. I 
afegeix que no s’ha fet res diferent del que es venia fent.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) respon que feia molt temps que no es netejava 
aquesta claveguera i en aquest moment emplaça al Sr. Alcalde per a que en la 
propera sessió plenària informi al Ple sobre qui té la titularitat el carrer Tàrrega. 

7. Expedient de Ple 1/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ 
D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE 
RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA, 
PRESENTADA PER GRUP MUNICIPAL CIU

PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA 
DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE 

DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA

En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit 
va ser La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest 
doble a objectiu, és necessari renovar el contracte de la societat amb la 
pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell Nacional d’Unió de 
Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una 
concentració a Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es 
transcriu literalment:

MANIFEST:  LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA 
PAGESIA 
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Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat 
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i 
nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el 
sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, 
de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país 
del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català organitza 
la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim 
en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català contribueixi 
adequadament al benestar de la societat catalana. 

 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la 
societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector 
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració 
política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i 
per això, considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions 
del sector:
   a) L’abastament segur d’aliments a la població.
   b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i 
rural.
   c)L’ocupació equilibrada del territori. 
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el 
compromís del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més 
contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, 
cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un conjunt de béns 
públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç 
es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que 
la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de 
complir la normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del 
Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir 
també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, 
ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.

• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional 
catalana de ser representada institucionalment en més de dos terços per 
Unió de Pagesos
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Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió 
de Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la 
pagesia professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha 
obtingut una representació lleugerament superior als dos terços, no obstant 
això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i 
normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de 
Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la pagesia professional 
a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia 
professional catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del 
Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, 
Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació 
professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de 
participació socioeconòmica de determinades administracions locals.

• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, 
del 39 % de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per 
l’evolució de la Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment 
els preus, tenallada per la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a 
la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que ens porta a 
suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A 
aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de determinats 
costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la 
justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, 
garantint els recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera 
coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, 
d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i 
fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen el 
mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a 
presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit 
de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i 
organitzacions de productors, així com l’actualització de la regulació de les 
llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.
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Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar 
totes les mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els 
mecanismes a l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la 
distribució dels productes agroalimentaris.

• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït 
en un 74 % l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] 
de Catalunya, no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament 
al debat monogràfic, van acordar unes prioritats en programació i execució, que 
l’actual Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les inversions en 
les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia 
ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya 
i desfavorides). 
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir 
la desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari 
i forestal i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en 
programació i execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les 
retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho. 

• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen 
any rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions 
agràries. No podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el 
Departament d’Agricultura han de destinar els recursos humans i econòmics 
necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais 
cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, 
simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds 
d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica 
tot l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que 
l’execució de les mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir 
les poblacions de fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la 
Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda demostrada la 
manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per 
minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa.
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Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que 
s’analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense 
perjudicar al bestiar domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures 
necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi, es 
reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal 
que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada 
d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres zones de 
la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna 
salvatge a tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació 
específica de caça i de gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou 
marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc actual.

Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i 
productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme 
que està aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris 
i procediments fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, 
construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i 
forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en matèria 
de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar 
actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o 
d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les 
infraestructures i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que 
regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També 
necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals, 
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de 
l’abusiva i arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) 
d’espais agraris i dels seus plans de gestió. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per sis vots a favor 
dels grups municipals CIU i ABEHG-AM i tres abstencions dels grups 
municipals TJxB-CP i PPC,  aprova:
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1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la 

pagesia.

2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del 
punt de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres 
fórmules de caràcter voluntari.
 
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:

-  Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
         President de la Generalitat de Catalunya
         Plaça de Sant Jaume, 4 
         08002 BARCELONA

-  Sr. Joan Caball Subirana
   Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
   C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
   08038 BARCELONA

Intervencions:

- El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) pren la paraula per dir que està d’acord 
amb el contingut de la moció però en relació al sisè punt, si l’Ajuntament aprova 
aquesta moció considera que s’ha de ser coherent. Explica que a l’Ajuntament 
ja es va treballar entre tots per arreglar justament el que es refereix aquest sisè 
punt i no es va aconseguir, per això diu que s’ha de ser coherent.

El Sr. Raul Sales (CIU) respon que el sisè punt de la moció no està especificat 
per aquest poble, sinó que és a nivell de Catalunya, on hi ha molts pobles i 
moltes casuístiques molt diferents a la de Benavent de Segrià.

El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) continua dient que el punt sisè no especifica 
cap lloc, però exposa com s’ha d’actuar o el que s’hauria de proposar per 
actuar de certa manera, a l’igual que en la resta de punts. I diu que vol que 
consti en acta que està d’acord amb la moció, inclòs el sisè punt, però que si 
l’Ajuntament aprova aquesta moció hauria d’actuar en conseqüència, i 
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considera que en el seu moment l’Ajuntament no va actuar en conseqüència i 
per tant tampoc en coherència amb el que diu la moció.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per dir que voldria fer alguna 
puntualització referida a la representació de la gent, perquè és important i 
perquè hi ha gent que ha quedat fora perquè s’han augmentat els criteris de 
representació. Exposa que voldria fer alguna modificació a la moció.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) diu que no es pot modificar perquè és un 
text tancat. I afegeix que estaria bé que estigués consensuat per totes les 
organitzacions agràries, inclosa la que va quedar fora per a la seva 
representativitat, és a dir, que estigués consensuat per tots els representants 
del camp.

El Sr. Raul Sales (CIU) respon que no s’han modificat els criteris, i que altres 
representacions s’hi poden adherir a la moció, perquè no s’ha discriminat mai a 
ningú.

8. Expedient de Ple 1/2017. PRECS I PREGUNTES

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per referir-se a la taxa de 
clavegueram, dient que s’hauria de clarificar i determinar qui paga i qui no 
paga, i concreta que personalment paga taxa de clavegueram a la casa tot i 
que té fosa sèptica. S’hauria d’estudiar a veure com s’ha d’arreglar.

El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) comenta que la taxa de clavegueres l’ha de 
pagar tothom perquè encara que alguns no tinguin claveguera, igualment els 
abocaments els acaben fent com la resta de veïns que paguen.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) intervé per dir que s’ha de buscar la 
manera de fer-ho d’acord amb la legalitat. 

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que fa uns dies l’aigua tenia 
gust a fang i clor fins al punt que no es podia beure, i proposa que s’hauria 
d’informar o advertir a l’empresa d’aigües d’aquest fet i inclús imposar algun 
tipus de sanció per no donar l’aigua en condicions.
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La Sra. Angelina Sales (PDeCAT) intervé per dir que per WhatsApp es va 
informar i al menjador de l’escola es va demanar aigua d’ampolla a l’empresa 
de càtering i en van portar durant uns quatre dies.

El Sr. Raul Sales (CIU) comenta que a més de l’empresa CASSA, el servei 
d’aigües de la Diputació de Lleida s’encarrega de fer les analítiques a l’aigua i 
verificar que estigui en condicions, però una altra cosa és que en determinats 
moments l’aigua surti amb impureses, com per exemple ara es connectarà amb 
la Mancomunitat perquè al Canal s’han de fer neteges per evitar justament que 
passi això. Afegeix que en aquest moment puntual no sap que podia haver 
passat, a vegades poden haver pujades o baixades de pressió que provoquin 
que a les puntes surti tota la brutícia, sobre tot en puntes de ramals.

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) pren la paraula per dir que l’aigua té mal gust.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) explica que a vegades l’aigua té molt gust a 
clor, i deu ser perquè l’empresa de l’aigua deu veure que l’aigua no està en 
condicions, per això reitera que l’Ajuntament ha d’advertir-ho a l’empresa i 
advertir-la també de la sanció que ve al darrera. 

El Sr. Raul Sales (CIU) comenta que l’empresa CASSA ve diàriament a 
controlar tres punts del poble.

El Sr. Antoni Carré (CIU) pren la paraula per dir que estaria bé que en el 
moment que es detectin aquestes coses es digui a l’Ajuntament per a que es 
pugui fer el que toca. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) comenta que en alguna ocasió s’ha estat al 
límit del clor, fins a estar a punt de fer-ne avís. Comenta que aquí hi ha el 
problema que hi ha, que es compra aigua bona i cara per convertir-la en 
dolenta perquè es guarda en un dipòsit a cel obert, fent-se malbé. Explica que 
el clor s’injecta a la xarxa i pot ser que no es reparteixi bé. I afegeix que quan 
funcioni el dipòsit nou, s’aplicarà el clor allí i l’aigua es distribuirà a la xarxa 
degudament clorada.

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pren la paraula per preguntar com 
està l’assumpte del dipòsit. I pregunta per què no es pot utilitzar el dipòsit.
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L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) respon que s’han mantingut diferents 
reunions amb Mancomunitat i amb Saragossa i ara s’ha demanat una reunió 
conjunta dels tres, tenint en compte a més que els propietaris també volen una 
solució.

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que el dipòsit no es pot posar en 
funcionament perquè no és de titularitat de l’Ajuntament a l’igual que el terreny 
on es troba situat. L’Ajuntament necessita fer obres per la seva posada en 
funcionament, com ara obres per adequar les bombes i el clorador, però 
aquestes obres cal fer-les al terreny on hi ha el dipòsit i de moment és privat.

El Sr. Antoni Carré (CIU) pren la paraula per dir que hi ha una gran voluntat de 
l’equip de govern de poder desencallar aquest assumpte però de moment no 
ha estat possible atès que està molt embolicat, i no se’n pot parlar més fins que 
es resolgui.

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que si el dipòsit l’ha construït la 
CHE, i en són els titulars, són ells els que l’han fet en terreny privat i són ells els 
que s’han d’entendre amb els particulars.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) explica que la CHE a més va cedir la 
gestió del dipòsit a la Mancomunitat. Ara des de l’Ajuntament es creu que cal 
reunir-se amb la Mancomunitat i la Confederació conjuntament amb l’objectiu 
d’acabar amb els tràmits que falten per posar en funcionament el dipòsit.  

El Sr. Raul Sales (CIU) explica que la Confederació ha explicat que les obres 
sempre les fa en terrenys de titularitat municipal, i en aquest cas, en que els 
terrenys no eren municipals, la Confederació esperava un document de 
l’Ajuntament que garantís la disponibilitat dels terrenys que no ha arribat mai.

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que tota la responsabilitat és 
de la CHE perquè son ells els que van construïr en un lloc que no era de 
titularitat municipal, i l’Ajuntament no ha fet res, per tant no té cap 
responsabilitat.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si s’ha parlat amb l’arquitecte del 
sector, i també si s’ha citat al propietari majoritari i que en diu de tot.
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El Sr. Antoni Carré (CIU) respon que s’ha parlat amb l’arquitecte, el qual ha 
explicat que actualment hi ha una sèrie de veïns que no volen tirar endavant el 
desenvolupament del sector. I continua dient que el veí que és propietari 
majoritari ha vingut vàries vegades a l’Ajuntament i ha manifestat la seva 
voluntat d’acudir a la justícia, i de fet ja té l’assumpte en mans del seu advocat.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) comenta que aquest veí va deixar fer un dipòsit 
al seu terreny, i en canvi sembla que fins ara no li preocupi. I afegeix que potser 
que expliqui a l’Ajuntament exactament què vol.

El Sr. Antoni Carré (CIU) explica que en el seu dia la CHE va projectar la 
construcció del dipòsit al costat del cementiri en terreny de titularitat municipal, i 
que segons han informat des de la pròpia CHE, va ser l’Ajuntament, i no els 
veïns, qui va decidir el canvi d’ubicació al lloc actual. Algú de l’Ajuntament els 
va dir que els terrenys no eren de titularitat municipal però que ho serien aviat. 
La CHE, si els terrenys no haguessin estat municipals, com va passar a la 
Portella i altres llocs, haurien expropiat i pagat als propietaris. Ara però el 
problema és que aquesta obra era de la segona fase i ara passen per la 
tercera, i no hi ha partida per això. I afegeix que ara, siguin de qui siguin les 
responsabilitats l’equip de govern no vol deixar el tema fins que es resolgui, tot i 
que és difícil.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) explica que la quantitat que suposa 
l’expropiació del terreny és insignificant per la CHE, però la veritat és que van 
donant llargues a l’Ajuntament, el temps s’allarga i els veïns pressionen.

La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pren la paraula per dir que els veïns 
van cedir, els propietaris van signar els papers de cessió i ells se’ls van 
emportar a Saragossa perquè faltava el segell i no ho han tornat.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si s’ha fet algun conveni amb 
l’Escola de música perquè a l’Alendir es diu que l’escola es traslladarà i s’està a 
l’espera de l’autorització de la Generalitat.

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) comenta que l’autorització és per fer 
l’ampliació de l’escola de música, i com que són escoles oficials són ells els 
que diuen tot el que s’ha de complir.
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La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) comenta que la Generalitat va deixar de 
banda les escoles de música de manera que són els ajuntaments els que les 
han d’assumir si les volen.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta si l’edifici de la llar d’infants s’ha 
convertit en magatzem.

El Sr. Antoni Carré (CIU) explica que el que s’ha fet és tancar els baixos de 
l’edifici per traslladar-hi el mobiliari adquirit per l’ampliació de la llar d’infants 
que no s’ha utilitzat i que estava guardat en el magatzem que l’Ajuntament 
tenia llogat des del 2008.

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) comenta que ha vist una bona revista de 
l’Alendir però que no està d’acord amb el caràcter propagandístic del partit de 
Convergència en alguns punts, com per exemple quan s’expliquen les 
ordenances fiscals, sense explicar com és el procés ni com van anar les 
votacions, o quan es diu que el pla d’ajust és un problema, quan realment el pla 
no és el problema sinó que el problema era el deute de l’Ajuntament. També 
comenta la referència que es fa a l’acord marc, en que es diu que nosaltres 
havíem signat un conveni però que després ens vam haver d’adherir a un altre. 
Ell considera que algunes coses no estan explicades de forma correcta i entén 
que s’ha d’escriure sense criticar a ningú, però si es continua així potser 
s’haurà de fer alguna altra cosa.

- El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) pregunta per com es troba el procediment 
de la recollida d’escombraries. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU), explica les últimes reunions entre els 
representants dels municipis que han escollit illes i l’empresa Ecoestudi, en les 
que s’ha parlat dels vehicles de la recollida. Comenta que els han informat que 
els últims estudis de costos mostren que el sistema porta a porta és més 
avantatjós econòmicament que el sistema illes. Com que és poc creïble s’ha 
demanat un altre estudi, i en aquest punt s’està.

El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) assegura que és impossible que sigui més 
car el sistema illes que el porta a porta.
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El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que aquest argument és una 
mica trampós perquè diuen que el porta a porta és més econòmic perquè reben 
un retorn de l’Agència Catalana de Residus més alt pel fet de reciclar.

El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) explica que a Lleida fan la recollida dels 
residus industrials a restaurants i és un fracàs. I continua dient que aquest 
sistema no el vol pel seu poble, sinó que vol el sistema més pràctic per tots, 
perquè al final el reciclatge també es fa, i en canvi s’evita que sempre hi hagi 
escombraries pels carrers. I afegeix que el sistema que s’implanti serà el que 
després s’haurà de mantenir perquè canviar-lo seria molt costós. I també 
explica que només es miren les ràtios de reciclatge que poden sortir però sense 
tenir en compte el que implica en el dia a dia, com per exemple que els 
brigades o algú haurà de fer de policia que vetlli que realment es compleix amb 
el reciclatge.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) comenta que el CCS havia d’haver tingut 
tota la informació abans de decidir, en canvi primer han decidit i després han 
demanat a una empresa fer els estudis.

El Sr. Antoni Carré (CIU) pren la paraula per dir que els deu pobles que han 
escollit el sistema illes estem units, que esperem que ens expliquin bé els 
costos i si no és així no signarem.

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 31 de gener 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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