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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 13/2010. 

Caràcter: Extraordinària i urgent. 

Data: divendres, 26 de novembre de 2010. 

Horari: de 13.35 hores a 13.42 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lm. Sra. Rosa Maria Caselles i Mir, Alcaldessa, PSC. 

 

Sr. Josep Maria Palau i Llobera, 1r Tinent d’Alcalde, PPC. 

Sr. Pere Ferran Serentill i Sales, 2n Tinent d’Alcalde, PSC. 

Sr. Ramon Subirà i Farré, Regidor, PSC. 

Sr. Arcadi Solà i Masià, Regidor, No adscrit. 

Sr. Manel Català i Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magda Pla i Pla, Regidor, CiU. 

 

Absència justificada per raons professionals del Sr. Manel Bernal i Garcia, Regidor 

(CiU), i del Sr. Andreu Subies i Forcada, Regidor (CiU). 

 

Són presents la Sra. Sílvia Bori i Falip i el Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari 

Interventor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió, motivant-se aquesta urgència en 

l’aparició de dos assumptes de competència del Ple posteriors a la convocatòria del 

ple extraordinari d’aquesta mateixa data, a saber: 

 

- Publicació al DOGC número 5762, de 24 de novembre de 2010, de la Resolució 

GAP/3714/2010, de 18 de novembre, de convocatòria per atorgar compensacions 

econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats 

càrrecs electes locals, per a l'exercici 2011. 

 

- Conveniència d’iniciar la concertació d’operació de tresoreria un cop la liquidació 

de l’exercici 2009 s’hagués aprovat. 

 

2. Aprovació, si s’escau, de la incoació del procediment per concertar una operació 

de tresoreria per import de 50.000,00 euros, a cancel·lar a data 31 de desembre de 

2010. 
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3. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció al Departament de 

Governació i Administracions Públiques regulada per la Resolució GAP/3714/2010, 

de 18 de novembre, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a 

favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 

locals, per a l'exercici 2011. 

 

 

Comprovat el quòrum de constitució exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Presidència del Ple obre la 

sessió. 

 

La Secretaria informa que la sessió està convocada per les 14.30 hores. 

 

Els Portaveus de tots els Grups Municipals mostren la seva petició i conformitat a 

avançar la celebració de la sessió a l’hora indicada supra. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 

 

El Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià aprecia, per 7 vots a favor dels Grups 

municipals de PSC, PPC, CiU i del Regidor No Adscrit, i 2 abstencions del Sr. Bernal 

i del Sr. Subies, el caràcter urgent de la sessió, motivant-se aquest acord en 

l’aparició de dos assumptes de competència del Ple posteriors a la convocatòria del 

ple extraordinari d’aquesta mateixa data. 

 

 

2. Aprovació, si s’escau, de la incoació del procediment per concertar una 

operació de tresoreria per import de 50.000,00 euros, a cancel·lar a data 

31 de desembre de 2010. 

 

Atès la finalització del termini d’un any de concertació de l’operació de tresoreria 

amb l’entitat IberCaja, per import de 50.000,00 euros. 

 

Atès l’actual manca de disponible d’aquest Ajuntament per cancel·lar aquesta 

operació de tresoreria. 

 

Atès l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2009 mitjançant el Decret d’Alcaldia 

número 102/2010, de data 22 de novembre de 2010; l’aprovació del qual vinculava 

la concertació de noves operacions de tresoreria. 

 

Atès l’informe de la Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 23 

de novembre de 2010, que resta a l’expedient. 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

          

AJUNTAMENT 
DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 
LLEIDA 

 

De conformitat amb els articles 51 i 52 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, 

els articles 21.1.f), 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, l’article 14.tres del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de 

maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, i 

l’article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Ens locals, el Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià adopta, per 5 vots a favor dels Grup 

municipals de PSC, PPC i del Regidor No Adscrit, 2 vots en contra del Grup 

municipal de CiU, i 2 abstencions del Sr. Bernal i del Sr. Subies, el següent, 

 

ACORD 

 

Primer.- Iniciar el procediment per concertar una operació de tresoreria per import 

de 50.000,00 euros, a cancel·lar a data 31 de desembre de 2010. 

 

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

requereixi a les entitats bancàries que habitualment utilitza aquest Ajuntament (La 

Caixa, IberCaja, BBVA, Caja Madrid, i MultiCaja) la presentació, en sobre tancat, de 

la seva oferta en el termini de 10 dies naturals comptador a partir del dia següent 

al de la recepció del corresponent requeriment, adjuntant la següent documentació: 

resum de la liquidació de l’exercici 2009, resum del pressupost de l’exercici 2010, i 

estat d’endeutament de l’Ajuntament. 

 

 

3. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció al Departament de 

Governació i Administracions Públiques regulada per la Resolució 

GAP/3714/2010, de 18 de novembre, de convocatòria per atorgar 

compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2011. 

 

Atesa la Resolució GAP/3714/2010, de 18 de novembre de 2010, de convocatòria 

per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2011. 

 

De conformitat amb el que disposa el Decret 68/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un 

sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes locals, el Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià adopta, per 5 vots a favor dels Grups municipals de PSC, PPC i 

CiU, i 4 abstencions de la Sra. Caselles, del Regidor No Adscrit, del Sr. Bernal i del 

Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Acordar la dedicació exclusiva de la Sra. Rosa Maria Caselles i Mir al 

càrrec d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, amb una dedicació 

exclusiva del 100%, i un sou de 1.458,81 €, amb efectes d’1 de gener de 2011. 
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Segon.- Aquest acord romandrà vigent mentre la Sra. Rosa Maria Caselles i Mir 

sigui Alcaldessa i no se li variï la dedicació. 

 

Tercer.- Ordenar a la Secretaria que realitzi els tràmits adients per sol·licitar al 

Departament de Governació i Administracions Públiques la sol·licitud regulada per 

la Resolució GAP/3714/2010 de 18 de novembre. 

 

 

No existent altres assumptes a tractar, la Presidència dóna per finalitzada aquesta 

sessió, a les 13.42 hores del dia 26 de novembre de 2010, de la qual aixeco la 

present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vist-i-plau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles i Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

No hi ha. 


