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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 14/2010. 

Caràcter: Ordinària. 

Data: dimecres, 22 de desembre de 2010. 

Horari: de 20.40 hores a 21.30 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. Arcadi Solà i Masià, Regidor, No adscrit. 

Sr. Manel Català i Ros, Regidor, CIU. 

Sra. Magda Pla i Pla, Regidor, CIU. 

Sr. Manel Bernal i Garcia, Regidor, CIU. 

 

Absència del Sr. Andreu Subies i Forcada, Regidor, i del Sr. Ramon Subirà i Farré, 

Regidor. 

 

 

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. Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys d’actes de les sessions ordinària 

de 2 de novembre de 2010 (Ple 11/2010), extraordinària de 26 de novembre de 

2010 (Ple 12/2010), i extraordinària i urgent de 26 de novembre de 2010 (Ple 

13/2010). 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 83/2010, de 29 

d’octubre de 2010, al número 126/2010, de 14 de desembre de 2010). 

 

3. Aprovació, si s’escau, definitiva de la modificació i refosa de les Ordenances 

Fiscals per a l’exercici 2011 i següents (Expedient 23/2010). 

 

4. Aprovació, si s’escau, de baixa per anul·lació d’una aplicació pressupostària 

errònia de l’estat d’ingressos i de despeses del Pressupost de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2010 (Expedient Hisenda 2 bis/2010). 
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5. Aprovació, si s’escau, de l’acord de delegació al Consell Comarcal del Segrià de la 

competència per a la gestió del servei de deixalleria, i conveni regulador d’aquesta 

delegació (Expedient 43/2010). 

 

6. Mocions. 

 

7. Informes. 

 

8. Assumptes d’urgència. 

 

9. Precs i preguntes. 

 

 

Comprovat el quorum 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. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys d’actes de les sessions 

ordinària de 2 de novembre de 2010 (Ple 11/2010), extraordinària de 26 

de novembre de 2010 (Ple 12/2010), i extraordinària i urgent de 26 de 

novembre de 2010 (Ple 13/2010). 

 

S’aprova per 7 vots a favor dels grups polítics del PSC, del PPC, de CiU, i del 

Regidor No adscrit, i 2 abstencions del Sr. Subies i del Sr. Subirà, l’esborrany de 

l’acta de la sessió ordinària de 2 de novembre de 2010 (Ple 11/2010). 

 

S’aprova per 7 vots a favor dels grups polítics del PSC, del PPC, de CiU, i del 

Regidor No adscrit, i 2 abstencions del Sr. Subies i del Sr. Subirà, l’esborrany de 

l’acta de la sessió extraordinària de 26 de novembre de 2010 (Ple 12/2010). 

 

S’aprova per 7 vots a favor dels grups polítics del PSC, del PPC, de CiU, i del 

Regidor No adscrit, i 2 abstencions del Sr. Subies i del Sr. Subirà, l’esborrany de 

l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 26 de novembre de 2010 (Ple 

13/2010). 

 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 83/2010, 

de 29 d’octubre de 2010, al número 126/2010, de 14 de desembre de 

2010). 

 

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 
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adoptades que són les compreses entre els números 83/2010, de 29 d’octubre de 

2010, i 126/2010, de 14 de desembre de 2010, ambdues incloses, i el Ple acorda 

restar assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte. 

 

Número Data Contingut 

83/2010 29/10/10 Expedient de llicència d’obres 46/2010. 

84/2010 29/10/10 Expedient de llicència d’obres 20/2010. 

85/2010 29/10/10 Expedient de llicència d’obres 45/2010. 

86/2010 29/10/10 Ordenació del canvi de plaça de Secretaria Intervenció. 

87/2010 02/11/10 Expedient de llicència d’obres 50/2010. 

88/2010 02/11/10 Revocació de la liquidació tributària de la taxa d’escombreries de Correus. 

89/2010 05/11/10 Requeriment per a la legalització de l’antena de telecomunicacions dipòsit. 

90/2010 05/11/10 Al·legacions al Consorcio Compensación Seguros_accident Dumper. 

91/2010 05/11/10 Canvi de signatures bancàries. 

92/2010 08/11/10 Aprovar 4a certificació obra ampliació llar d’infants. 

93/2010 09/11/10 Aprovar Pla de seguretat i salut obra carrer Racó. 

94/2010 09/11/10 Comunicació a l’asseguradora de l’increment de risc de la llar d’infants. 

95/2010 11/11/10 Comunicació a l’asseguradora d’un sinistre. 

96/2010 12/11/10 Expedient de llicència d’obres 41/2010. 

97/2010 12/11/10 Rectificació d’errors dirigida al Departament de Salut i acceptar subvenció. 

98/2010 12/11/10 Contracte mixt de plantació de tuia i comunicació al Jutjat d’Instrucció 2. 

99/2010 15/11/10 Espais per campanya eleccions al Parlament 2010_candidatura de CiU. 

100/2010 15/11/10 Canvi de signatures bancàries. 

101/2010 17/11/10 Contracte d’assegurança de responsabilitat civil_llar infants. 

102/2010 22/11/10 Liquidació del Pressupost de l’exercici 2009. 

103/2010 23/11/10 Sol·licitud ajut directe Diputació Lleida_honoraris projecte consultori local. 

104/2010 23/11/10 Rectificació del Decret d’Alcaldia número 97/2010. 

105/2010 24/11/10 Revocació liquidació incorrecta taxa d’escombreries. 

106/2010 25/11/10 Anul·lació de la factura 669/2010. 

107/2010 25/11/10 Expedient d’incorporació de romanents de crèdit. 

108/2010 02/12/10 Expedient de llicència d’obres 56/2010. 

109/2010 02/12/10 Aprovar 5a certificació obra ampliació llar d’infants. 

110/2010 02/12/10 Aprovar 1a certificació obra urbanització entorn llar d’infants. 

111/2010 03/12/10 Atendre condició suspensiva acord CTU de les NNSS (article 128). 

112/2010 03/12/10 Certificat aprofitament urbanístic. 

113/2010 03/12/10 Certificat aprofitament urbanístic. 

114/2010 09/12/10 Atendre condició suspensiva acord CTU de les NNSS (Segrià, 4). 

115/2010 09/12/10 Embargament. 

116/2010 10/12/10 Expedient de llicència d’obres 1/2010. 

117/2010 10/12/10 Expedient de llicència d’obres 40/2010. 

118/2010 13/12/10 Sol·licitud CC Segrià i Escola de designació membres comitè_llar d’infants. 

119/2010 13/12/10 Sol·licitud pròrroga FEESL. 

120/2010 13/12/10 Expedient de llicència d’obres 61/2009. 
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121/2010 13/12/10 Expedient de llicència d’obres 3/2010. 

122/2010 13/12/10 Expedient de llicència d’obres 28/2010. 

123/2010 13/12/10 Expedient de llicència d’obres 53/2010. 

124/2010 14/12/10 Expedient de llicència d’obres 55/2010. 

125/2010 14/12/10 Expedient de llicència d’obres 66/2010. 

126/2010 14/12/10 Pressupost 2010: anul·lar Decret 107/2010, incorporar crèdit, rectificació. 

 

 

Es dóna compte compte específic del Decret 126/2010, de data 14 de desembre de 

2010, al Ple, explicant-se el contingut del mateix per la Secretaria de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià. Es transcriu a continuació aquest Decret d’Alcaldia: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 126/2010. 

Expedient municipal HISENDA 2 bis/2010. 

Data: 14 de desembre de 2010. 

 

Antecedents. 

En data 11 de setembre de 2010, al BOP de Lleida número 126, es va publicar 

l’anunci d’aprovació definitiva del Pressupost de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2010. 

 

En data 20 de setembre de 2010, l’Alcaldia de l’Ajuntament va adoptar el Decret 

61/2010, de generació i transferència de crèdits. Aquest Decret incorre en un error, 

i és que al seu apartat segon fa referència a les aplicacions pressupostàries 0-

311.12 i 0-311.13 quan havia de fer referència a les aplicacions pressupostàries 0-

310.12 i 0-310.13. 

 

En data 25 de novembre de 2010, l’Alcaldia de l’Ajuntament va adoptar el Decret 

107/2010, mitjançant el qual s’incorporen al Pressupost de l’exercici 2010 els 

romanents de crèdit de l’exercici 2009, i es rectifica els errors de descripció de 

partides existents al Pressupost inicialment aprovat. Aquest Decret va ésser 

publicat al BOP de Lleida número 171, de data 7 de desembre de 2010. 

 

El Decret 107/2010, de data 25 de novembre de 2010, a pesar d’ésser jurídicament 

irrecusable, no es pot fer efectiu perquè el programa informàtic de comptabilitat no 

deixa modificar el codi de les aplicacions pressupostàries inicialment incloses, i que 

resten vinculades a l’exercici anterior. 

 

Així mateix, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha informat a 

aquesta Alcaldia sobre la pèrdua de l’expedient HISENDA 2/2010, d’aprovació del 

Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2010. 

 

Amb aquests antecedents, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha 

reconstruït l’expedient del pressupost de l’exercici 2010 amb els documents 
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informàtics disponibles, i ha procedit a la seva diligència en data 13 de desembre 

de 2010. 

 

Fonaments jurídics. 

Articles 162 a 182 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. 

 

Articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 

Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

 

Pressupost de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2010, inicialment 

aprovat. 

 

Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2010. 

 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Anul·lar el Decret d’Alcaldia número 107/2010, de data 25 de novembre 

de 2010, per impossibilitat d’execució física del mateix, degut al programa 

informàtic de comptabilitat. 

 

Segon.- Rectificar el Decret d’Alcaldia número 61/2010, de data 20 de setembre de 

2010, en els següents extrems del seu apartat segon: 

 

Allà on diu: 

 

Aplicació 

pressupostària 

Consignació inicial Proposta de baixa Consignació 

definitiva 

0-311.12 9.000,00 5.000,00 4.000,00 

0-311.13 4.200,00 2.552,15 1.647,85 

1-601.32 110.000,00 2.693,37 107.306,63 

 

Ha de dir: 

 

Aplicació 

pressupostària 

Consignació inicial Proposta de baixa Consignació 

definitiva 

0-310.12 9.000,00 5.000,00 4.000,00 

0-310.13 4.200,00 2.552,15 1.647,85 

1-601.32 110.000,00 2.693,37 107.306,63 

 

Tercer.- Proposar al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià l’acord de baixa 

per anul·lació de les següents aplicacions pressupostàries existents al Pressupost de 

l’exercici 2010 inicialment aprovat: 

 

A l’estat de despeses: 
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1-601.63 FEIL – Urbanització entorn llar d’infants (156.000,00 euros). 

 

A l’estat d’ingressos: 

1-72004 FEIL – Urbanització entorn llar d’infants (156.000,00 euros). 

 

Motiu de la baixa per anul·lació: aquesta partida és un error, ja que barreja dos 

inversions, a saber: a) FEIL – Urbanització entorn llar d’infants (81.095,94 euros), 

de l’exercici 2009 i que s’incorpora com a romanent de crèdit a l’exercici 2010; i b) 

FEESL – Ampliació llar d’infants (156.215,00 euros), de l’exercici 2010 i que 

s’incorpora al Pressupost de l’any 2010 com una generació de crèdit (Decret 

d’Alcaldia número 61/2010) ja que inicialment no es va preveure. 

 

Quart.- Aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit número 1/2010, 

que incrementa els crèdits de l’actual pressupost amb romanents de crèdit produïts 

en l’execució del pressupost de l’exercici 2009, finançats amb ingressos afectats, 

per un import de 151.592,56 euros, de conformitat amb el següent detall: 

 

A) Romanent que s’incorpora al Pressupost de despeses: 

 

Inversió Aplicació 2010 Import Finançament 
FEIL – Tractament aigua potable 1.1.60134 38.878,77 1.72002 Excés de finançament afectat 
FEIL – Urbanització entorn llar d’infants 1.1.60163 81.095,94 1.72004 Excés de finançament afectat 
Explanació zona esportiva 1.1.62203 31.617,85 1.76105 Compromís ferm d’ingrés 

Total  151.592,56  

 

B) Recursos que financen l’incorporació: 

 

Aplicació 2010 Denominació Import Despesa afectada 

1.72002 FEIL – Tractament aigua potable 38.878,77 1.1.60134 

1.72004 FEIL – Urbanització entorn llar d’infants 81.095,94 1.1.60163 

1.76105 Explanació zona esportiva 31.617,85 1.1.62203 

 TOTAL 151.592,56  

 

Cinquè.- Amb aquestes incorporacions i rectificacions, i tot condicionat a que el Ple 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià aprovi la baixa per anul·lació que es 

proposa a l’apartat tercer d’aquest Decret, el Pressupost de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2010 és el següent: 

 

Capítol Ingressos Despeses 

I 397.000,00 281.894,75 

II 3.000,00 460.637,36 

III 305.624,21 22.697,85 

IV 435.070,71 61.080,00 

V 1.150,00 --- 

Ordinaris 1.141.844,92 826.309,96 

VI 0,00 1.824.039,55 
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VII 1.215.904,65 0,00 

VIII 0,00 0,00 

IX 523.681,56 43.340,13 

Capitals 1.739.586,21 1.867.379,68 

Total 2.881.431,13 2.693.689,64 

 

 

 Pressupost inicial Modificació Pressupost definitiu 

Estat d’ingressos 2.729.623,57 151.807,56 2.881.431,13 

Estat de despeses 2.541.882,08 151.807,56 2.693.689,64 

Superàvit 187.741,49 0,00 187.741,49 

 

Coincidint els imports dels romanents de crèdit incorporats amb els recursos 

financers disponibles, i coincident la rectificació practicada als estats d’ingressos i 

de despeses, i tot condicionat a que el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

aprovi la baixa per anul·lació que es proposa a l’apartat tercer d’aquest Decret, es 

manté l’equilibri pressupostari inicial de superàvit per compensar parcialment el 

romanent de tresoreria negatiu, tal i com exigeix l’article 16.2 del Reial Decret 

500/1990, de 20 d’abril. 

 

S’adjunta al present Decret, com Annex I, un detall de les aplicacions 

pressupostàries d’ingressos i de despeses resultants de les modificacions 

practicades, tot condicionat a que el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

aprovi la baixa per anul·lació que es proposa a l’apartat tercer d’aquest Decret. 

 

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

la proposta d’Alcaldia al Ple de l’Ajuntament a que fa referència l’apartat tercer 

d’aquest Decret. 

 

Setè.- Donar compte específic d’aquest Decret al Ple en la propera sessió ordinària 

que es celebri». 

 

L’Annex I –detall de les aplicacions pressupostàries d’ingressos i de despeses 

resultants de les modificacions practicades– resta al Llibre de Decrets de l’Alcaldia 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

3. Aprovació, si s’escau, definitiva de la modificació i refosa de les 

Ordenances Fiscals per a l’exercici 2011 i següents (Expedient 23/2010). 

 

En data 2 de novembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

aprovar provisionalment la refosa de les Ordenances Fiscals número 1 a 17. 

 

En data 6 de novembre de 2010, al BOP número 156, es va publicar anunci 

d’informació pública d’aquesta aprovació provisional de la refosa de les Ordenances 

Fiscals. 
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Atès la detecció d’algunes errades en la refosa del text de les Ordenances Fiscals, 

l’Alcaldia va formular la corresponent proposta d’acord al Ple en data 9 de 

desembre de 2010. 

 

De conformitat amb els articles 15 a 19 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, el 

Ple adopta, per 4 vots a favor dels grups municipals de PSC, PPC i del Regidor No 

adscrit, i 5 abstencions del grup municipal de CiU, i del Sr. Subirà, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Estimar la següent al·legació a l’acord d’aprovació provisional de les 

Ordenances Fiscals: modificar l’article 8.3 de l’Ordenança Fiscal número 1, 

reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, per tal que sigui com segueix: «El 

tipus de gravamen serà el 1,300 % quan es tracti de béns immobles de 

característiques especials». 

 

Segon.- Estimar la següent al·legació a l’acord d’aprovació provisional de les 

Ordenances Fiscals: corregir l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 14, reguladora 

de la Taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal, perquè els imports 

establerts no són els que realment es recapten en l’actualitat: 

 

«Article 4. Quota tributària. 

La quantia de la taxa serà la següent: 

- Matrícula per curs (inclou material escolar): 128,51 euros/infant/curs escolar. 

- Horari matí i tarda (de 8 a 13 i de 15 a 19 hores): 126,00 euros/infant/mes. 

- Menjador, servei diari per nen si s’utilitza el servei tot el mes (inclou de 13 a 15 

hores i dinar): 4,19 euros/infant/dia. 

- Horari matí (de 8 a 13 hores): 83,98 euros/infant/mes. 

- Horari tarda (de 15 a 19 hores): 42,02 euros/infant/mes. 

- Menjador opcional (no servei diari), per nen (inclou de 13 a 15 hores i dinar): 

4,92 euros/infant/dia». 

 

Tercer.- Estimar la següent al·legació a l’acord d’aprovació provisional de les 

Ordenances Fiscals: afegir a l’Annex de tarifes de l’Ordenança Fiscal número 17, 

reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram les següents 

tarifes per serveis aliens: 

 

 

 Tarifa 

Servei 

Iva 18% 

Servei 

Fiança TOTAL 

Iva inclòs 

1. ÚS DOMÈSTIC O COMERCIAL 

Instal. Presa A,B,C o comptador comercial de 13 mm. 

    

Bateria 86,96 15,65 12,02 114,63 

Individual amb portella 246,41 44,35 12,02 302,78 

Individual amb trapilló al terra 282,18 50,79 12,02 344,99 
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Instal. Presa D,E o comptador comercial de 15 mm.     

Bateria 90,44 16,28 12,02 118,74 

Individual amb portella 251,67 45,30 12,02 308,99 

Individual amb trapilló al terra 289,42 52,10 12,02 353,54 

     

Instal. Presa F o comptador comercial de 20 mm.     

Bateria 96,47 17,36 12,02 125,85 

Individual amb portella 288,45 51,92 12,02 352,39 

Individual amb trapilló al terra 331,71 59,71 12,02 403,44 

     

3. ÚS INCENDI 

Instal·lació per Incendis fins trapilló 

    

Tipus mm. – Polzades     

30 – 1 ¼” 536,38 96,55 12,02 644,95 

50 – 2” 1.294,72 233,05 12,02 1.539,79 

65 – 2 ½” 2.019,94 363,59 12,02 2.395,54 

     

Amb aparell de mesura     

Tipus mm. – Polzades     

30 – 1 ¼” 939,61 169,13 12,02 1.120,76 

50 – 2” 1.838,13 330,86 12,02 2.181,01 

65 – 2 ½” 2.763,25 497,38 12,02 3.272,65 

     

4. CONNEXIÓ DE BATERIES     

Nombre de sortides     

Fins 2 396,15 71,31 12,02 479,47 

Fins a 4 747,30 134,51 12,02 893,83 

Fins a 8 1.259,13 226,64 12,02 1.497,80 

     

5. HIDRANTS VIA PÚBLICA     

Hidrant en columna tipus 80 mm 2.188,70 393,97 0,00 2.582,66 

Hidrant en columna tipus 100 mm 2.310,72 415,93 0,00 2.726,65 

Hidrant enterrat tipus 80 mm 1.171,08 210,79 0,00 1.381,88 

Hidrant enterrat tipus 100 mm 1.315,57 236,80 0,00 1.552,37 

L’Ajuntament està exempt de fiança     

     

6. MATERIAL DIVERS (Tots els usos)     

Portella pvc de 25 x 35 cm 27,94 5,03 0,00 32,97 

Portella pvc de 30 x 45 cm 35,67 6,42 0,00 42,10 

Portella metàl·lica de 40 x 50 cm 76,07 13,69 0,00 89,76 

Portella metàl·lica de 50 x 60 cm 83,28 14,99 0,00 98,27 

Pany portella 26,35 4,74 0,00 31,10 

Clau de pany portella 2,03 0,37 0,00 2,40 

Placa Bateria 1,83 0,33 0,00 2,16 

Placa senyalització hidrant 43,52 7,83 0,00 51,36 
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Trapilló fundició 19,27 3,47 0,00 22,74 

     

7. REFORMA D’INSTAL·LACIONS I CONNEXIONS 

EXISTENTS. 

    

A pressupost en funció del treball més, en el cas 

d’ampliació dels tipus de subministrament, la diferència del 

nou tipus sol·licitat en relació al tipus existent. 

    

     

8. INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ.     

A pressupost en funció del treball més, en el cas 

d’ampliació dels tipus de subministrament, la diferència del 

nou tipus sol·licitat en relació al tipus existent. 

    

     

9. CANVI D’ÚS O NOM DEL SUBMINISTRAMENT     

Canvi en el contracte sense trasllat del comptador 37,27 6,71 0,00 43,97 

     

10. RESTABLIMENT DEL SERVEI PER SUSPENSIÓ 

TEMPORAL. 

    

Reobertura del servei 37,27 6,71 0,00 43,97 

     

11. LLICÈNCIES     

En cas de tenir despeses per permisos de les 

Administracions competents, aquests seran repercutits en 

les obres a realitzar. 

    

 

 

Quart.- Aprovar definitivament la refosa de les següents Ordenances Fiscals de les 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2011 i següents, en els 

termes diligenciats per la Secretaria i existents a l’expedient 23/2010, incorporant 

les al·legacions supra esmentades: 

 

OF 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

OF 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 

OF 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

OF 4, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

OF 5, reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana. 

OF 6, reguladora de la Taxa per tramitació de documents, autoritzacions 

administratives i llicències. 

OF 7, reguladora de la Taxa per cementiri municipal. 

OF 8, reguladora de la Taxa per recollida, transport i tractament d’escombreries i 

altres residus urbans. 

OF 9, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de veu pública. 

OF 10, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa. 
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OF 11, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols bastides i 

altres instal·lacions anàlogues. 

OF 12, reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial per 

particulars de les instal·lacions, béns i serveis municipals. 

OF 13, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 

ambulants i rodatges cinematogràfics. 

OF 14, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipals. 

OF 15, reguladora de la Taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl 

i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de 

serveis públics. 

OF 16, General de Contribucions Especials. 

OF 17, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram. 

 

Cinquè.- Publicar el text íntegre d’aquestes Ordenances Fiscals definitivament 

aprovades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

Sisè.- Legitimar a l’Alcaldia per realitzar tots els tràmits necessaris per l’eficàcia del 

present acord. 

 

 

4. Aprovació, si s’escau, de baixa per anul·lació d’una aplicació 

pressupostària errònia de l’estat d’ingressos i de despeses del Pressupost 

de l’Ajuntament per a l’exercici 2010 (Expedient Hisenda 2 bis/2010). 

 

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 126/2010, de data 14 de desembre 

de 2010 (que es transcriu supra), i concretament el seu apartat tercer, i els articles 

49 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Ple adopta per 7 vots a favor 

dels grups municipals del PSC, del PPC, de CiU, i del Regidor No adscrit, i 2 

abstencions del Sr. Subies i del Sr. Subirà, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Acordar la baixa per anul·lació íntegra dels crèdits i previsions dels estats 

de despeses i ingressos del Pressupost de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

a l’exercici 2010, que es detallen a continuació, motivant-se aquest acord en la 

següent justificació: aquestes aplicacions són un error, ja que barreja dos 

inversions, a saber: a) FEIL – Urbanització entorn llar d’infants (81.095,94 euros), 

de l’exercici 2009 i que s’incorpora com a romanent de crèdit a l’exercici 2010 

(Decret d’Alcaldia número 126/2010); i b) FEESL – Ampliació llar d’infants 

(156.215,00 euros), de l’exercici 2010 i que s’incorpora al Pressupost de l’any 2010 

com una generació de crèdit (Decret d’Alcaldia número 61/2010) ja que inicialment 

no es va preveure. 

 

A l’estat de despeses: 

1-601.63 FEIL – Urbanització entorn llar d’infants (156.000,00 euros). 
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A l’estat d’ingressos: 

1-72004 FEIL – Urbanització entorn llar d’infants (156.000,00 euros). 

 

Segon.- Sotmetre aquest acord a un tràmit d’informació pública per un termini de 

15 dies hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 

taulell d’anuncis de l’Ajuntament, per a que qualsevol interessat pugui presentar les 

al·legacions que consideri escaients. 

 

Tercer.- Considerar aprovat definitivament aquest acord si en el termini 

d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, sense necessitat d’un nou 

acord plenari, procedint a la publicació definitiva d’aquest acord i del resum per 

capítols del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2010, modificat pel Decret 

d’Alcaldia 61/2010, el Decret d’Alcaldia 126/2010, i el present acord plenari. 

 

 

5. Aprovació, si s’escau, de l’acord de delegació al Consell Comarcal del 

Segrià de la competència per a la gestió del servei de deixalleria, i conveni 

regulador d’aquesta delegació (Expedient 43/2010). 

 

En data 30 de novembre de 2010, amb número 1281, va tenir entrada al Registre 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià la notificació de l’acord del Ple del Consell 

Comarcal del Segrià de data 18 de novembre de 2010, relatiu a la delegació de la 

competència municipal per la prestació del servei de deixalleria. S’adjunta a la 

notificació exemplar de la proposta de conveni de delegació de competències al 

Consell Comarcal del Segrià per a la gestió del servei de deixalleria, degudament 

diligenciat per la Secretaria comarcal. 

 

Atès els articles 26.1.a) i 26.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, els articles 66 i 67 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, l’article 42 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus, l’article 25.1.c) del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, l’article 174 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 79 a 88 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i els 

articles 167.1.b), 175, i 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 

especialment el seu article 309.2 ROAS que exigeix la majoria absoluta del Ple, i 

atès l’aplicació pressupostària 1-4-46503 de l’estat de despeses del Pressupost de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2010, el Ple adopta per 7 vots a favor dels grups 

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

Subies i del Sr. Subirà, el següent: 
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ACORD 

 

Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Segrià la competència municipal per la 

prestació del servei de deixalleria definida a l’article 42.1 i 2 del Decret Legislatiu 

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels 

residus. 

 

Segon.- Aprovar la proposta de conveni de delegació de competències al Consell 

Comarcal del Segrià per a la gestió del servei de deixalleria, aprovat inicialment pel 

Ple del Consell Comarcal en data 18 de novembre de 2010, i condicionat a la seva 

aprovació definitiva en els mateixos termes. 

 

Tercer.- Autoritzar una despesa plurianual, en tant que es mantingui la delegació 

competencial a favor del Consell Comarcal del Segrià, per un import anual de 1,70 

euros/habitant/any que es revisarà anualment en funció de la variació del nombre 

d’habitants i dels increments experimentats i/o previstos en els costos del servei, 

per a finançar la prestació del servei objecte d’aquest conveni. 

 

L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual resta subordinada al 

crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

 

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per tal que formalitzi la signatura del conveni 

esmentat. 

 

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

notifiqui aquest acord al Consell Comarcal del Segrià, tot requerint a aquest ens 

local que comuniqui a aquest Ajuntament la data de signatura del conveni de 

delegació, un cop aprovat definitivament. 

 

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

la proposta de conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià 

per a la gestió del servei de deixalleria aprovat mitjançant el present acord. 

 

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

aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, del Departament de 

Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant 

còpia del conveni esmentat; ambdues qüestions quan es produeixi la signatura 

d’aquest conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal. 

 

Vuitè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que, un cop 

signat el conveni, publiqui anunci d’aquest extrem al Butlletí Oficial de la Província 

de Lleida. 
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6. Mocions. 

 

Única. 

En data 30 de setembre de 2010, amb número 1025, va tenir entrada al Registre 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, la següent moció presentada pel Grup 

Municipal de CiU de Benavent de Segrià: 

 

«MOCIÓ PER A UNA NOVA REORDENACIÓ VIARIA DE LA PLAÇA MAJOR DE 

BENAVENT. 

 

Atès que la plaça Major de Benavent és l’espai central del casc antic on conflueix el 

trànsit d’un nombrós grup de carrers, a més a més d’estar travessat per l’antiga 

carretera que actualment centralitza el pas de la major part dels vehicles que 

circulen per l’interior del poble. 

 

Atès que a la zona s’hi concentra també una bona part del comerç del poble (un 

bar, dos bancs, una merceria-parereria-estanc i un supermercat a la mateixa plaça i 

una pastisseria i una perruqueria a les àrees d’influència immediata) i que es 

fonamental establir mecanismes que ajudin a que el comerç de Benavent 

s’incrementi i s’afavoreixi. 

 

Com a conseqüència de la concentració dels comerços a la plaça hi ha una gran 

necessitat d’aparcament a la zona. 

 

Atès que anteriorment a l’inici de les obres, podien arribar a aparcar a la mateixa 

plaça, en determinats moments, fins a una vintena de vehicles que actualment, i 

probablement en un futur, han de situar-se als carrers de l’entorn, que no estan 

preparats per assumir noves zones d’aparcament perquè estan ja assíduament 

ocupats amb els vehicles que genera l’activitat dels veïns dels mateixos carrers. 

 

És per això que el grup municipal de Convergència i Unió proposa aquesta moció al 

Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, amb els següents punts: 

 

Primer.- Que s’habiliti a la mateixa plaça una zona d’aparcament per als vehicles i 

que permeti donar servei als veïns i comerços de la zona. 

 

Segon.- Que s’ampliï la zona prevista per a calçada, atès que actualment es veu 

clarament que la zona de pas es insuficient». 

 

 

Sotmesa a la consideració del Ple, s’aprova aquesta moció per 4 vots a favor del 

grup municipal de CiU i del Regidor No adscrit, 3 vots en contra dels grups 

municipals del PSC i del PPC, i 2 abstencions del Sr. Subies i del Sr. Subirà. 
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7. Informes. 

 

7.1. L’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià informa al Ple dels següents 

assumptes: 

a) Relació de subvencions atorgades i denegades, tal i com s’informa a la revista 

municipal. 

b) Els Serveis Territorials a Lleida, del Departament d’Educació, de la Generalitat de 

Catalunya, han comunicat a aquest Ajuntament la impossibilitat d’adscriure els 

alumnes de l’Escola Sant Joan de Benavent de Segrià a l’Institut de Torrefarrera, ja 

que els centres que té adscrit aquest Institut no hi ha capacitat per incloure 

l’alumnat de l’Escola Sant Joan de Benavent de Segrià, mantenint l’adscripció a 

l’Institut Torre-Vicens. 

c) S’ha rebut el conveni, aprovat per Barcelona, de l’Escola de Música municipal, i 

aquest any ja es sol·licitarà la subvenció. 

 

 

7.2. El Sr. Palau (1r Tinent d’Alcalde) informa al Ple dels següents assumptes: 

a) Situació del dipòsit d’aigua i de la canonada. La situació és greu per l’estat 

obsolet de la canonada. 

b) Ahir es va signar el contracte amb Cassa per la concessió del subministrament 

d’aigua potable. 

c) Utilització del Camp de Futbol: Tothom entén que al poble totes les persones 

tenim els mateixos drets i els mateixos deures, ni els Regidors, ni l’Alcadessa, ni el 

jovent, ni cap associació, pot utilitzar cap instal·lació sense el correspon permís i 

sense concretar la persona responsable del mateix. El camp no s’ha negat a ningú, 

tret del dia que va haver el problema amb un grup de joves i que no es van seguir 

les mínimes obligacions que ha de tenir la cessió d’una instal·lació (permís i una 

persona responsable), d’això jo en dic responsabilitat. Prova d’aquesta 

responsabilitat és que aquestos mateixos joves, mitjançant una entesa que vam 

fer, entrenaran els dijous a la nit i tenen la intenció de federar-se per fer un equip 

de futbol. Per part de l’Ajuntament tindran tot el recolzament necessari per poder-

ho fer. Al camp de futbol juguen 41 nens de Benavent que pertanyen al Club Mig 

Segrià, i l’Escola Sant Joan l’utilitza per fer l’assignatura de gimnàstica i practicar 

l’esport, i aquestos mateixos joves estant fent esport cada setmana sense cap 

problema. Jo com a Regidor no vull que cap jove de Benavent es quedi sense jugar 

a futbol i ara es veuen els resultats. 

 

 

7.3. El Sr. Serentill (2n Tinent d’Alcalde) informa al Ple dels següents assumptes: 

a) Inici de les obres del Carrer Racó: la setmana que ve començarà l’obra 

efectivament i ja estan els veïns avisats i s’ha informat a l’Alendir. 

b) Canonada de l’aigua, l’esperança que tinc és que peti la canonada i així l’hauran 

d’arreglar. 

c) Obres subvencionades de l’explanació de la zona esportiva. 
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8. Assumptes d’urgència. 

 

No hi ha. 

 

 

9. Precs i preguntes. 

 

9.1. El Sr. Palau pregunta al grup municipal de CiU quants metres de camins 

municipals es van fer des de que va deixar l’Alcaldia el Sr. Pere Català. El Sr. Palau 

concreta que cap ni un; durant el nostre període de mandat s’han fet 3.270 metres 

lineals de camins que representen 14.400 metres quadrats asfaltats. Davant del 

resultat de 4 a 5 que fiqueu, jo ficaria: resultat de l’equip de govern Partit Popular, 

PSC i llavors estava l’Arcadi [Regidor No adscrit], 14.400, equip de CiU, 0. I ara ens 

han concedit 15.000 euros per asfaltar dos bocins més de camí. 

 

 

9.2. El Sr. Solà pregunta el següent: 

 

a) Perdrem la caixa que ve del Consell Comarcal cada mes? La Sra. Alcaldessa 

respon que no. 

 

b) Quant s’ha recollit per la Marató? La Sra. Alcaldessa respon que de la desfilada 

de vestits de paper de Mollerussa s’ha recaptat 351 euros; de l’Associació de 

Dones, no se sap perquè ho han ingressat elles directament; i de les Flors de Lis, 

uns 500 euros. 

 

El Sr. Solà dóna la enhorabona al Regidor d’Esports i de Medi Ambient pel tema 

dels camins i del futbol perquè són uns resultats molt positius. 

 

El Sr. Solà aprofita per explicar el seu vot positiu a la moció de la Plaça Major és 

perquè creu que l’equip de govern ha de tenir una mica de sensibilitat als altres 

grups que ara sumem una majoria, tot respectant la participació ciutadana, creien 

amb la necessitat d’habilitar davant de la carretera una sèrie d’aparcaments, amb 

la finalitat de no afectar negativament als comerços existents, especialment per les 

distàncies que els veïns han de fer amb les compres carregades fins al cotxe. 

Fonamento el vot a favor de la moció en que, si realment no està acabat encara el 

casc antic, m’entres duri això donem un marge d’actuació i atenem les peticions 

veïnals d’habilitació d’aparcaments per facilitar la realització de la compra als veïns. 

En la mesura que la moció no és immediatament vinculant, abans d’entrar alguna 

instància que ho sigui, considera que l’equip de govern té prou capacitat per poder 

actuar i donar una resposta adequada. I així ho espera. 

 

El Sr. Serentill respon que s’estudiarà, sense precipitació, la situació. 
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9.3. El Sr. Català comenta els següents extrems: 

 

a) En relació amb la Plaça Major, el més fàcil és tirar els pilons una mica més 

enrere i permetre l’aparcament allí, ja que pràcticament no es perdria espai 

peatonal. 

 

b) En relació amb l’aigua, considera que el fet de no canviar la canonada ha estat 

una obsessió per part de la Mancomunitat, quan se’ls ha dit des de l’Ajuntament 

varies vegades. També ho han dit els mateixos de Cassa, que quan fiquin pressió, 

petarà la canonada. 

 

El Sr. Palau comenta (concretant que això no és una crítica a l’anterior equip de 

govern) que l’actual equip de govern, el primer que va fer, és demanar el canvi de 

la canonada. I vam tindre una sorpresa amb això, Manel: jo suposo que ho veu dir, 

però no es va escriure en món perquè el Sr. Coronas de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro va comunicar que per escrit no s’havia sol·licitat mai en dos 

períodes d’al·legacions per canviar-la. Nosaltres vam oferir la servitud de pas. El Sr. 

Palau no té dubte que des de l’anterior equip de govern es va requerir de paraula el 

seu canvi. 

 

El Sr. Català respon que se’ls hi va passar informes i que, fins i tot, al 

començament de la legislatura anterior ell mateixos van dir que ho farien (el canvi 

de canonada). 

 

El Sr. Serentill respon que no sap si es van passar informes, o no, però que quan 

ho vam comentar nosaltres ningú s’havia res de la situació d’aquesta canonada; 

fins i tot el Gerent de la Mancomunitat es va sorprendre. 

 

El Sr. Palau concreta que Cassa sí que va fer un informe [per l’ajuntament], dient 

que aquesta canonada no està en condicions. No sé si ho veu presentar a algun 

lloc, o no. El cas és que la canonada aquesta quan vindrà, vindrà, i si s’espatlla ho 

haurà d’arreglar els que tinguin la concessió. 

 

El Sr. Solà pregunta que on estarà el comptador d’aigua en la canonada de 

Pinyana? El Sr. Palau respon que a l’entrada del dipòsit. 

 

El Sr. Serentill concreta que durant el 2011 ha de quedar tot el casc antic fet a 

efectes d’evitar fuites d’aigua. 

 

 

9.4. El Sr. Bernal pregunta si l’inici de les obres del Carrer Racó no es podia esperar 

10 dies i saltar així les festes de Nadal. El Sr. Serentill respon que no, que ja s’ha 

endarrerit molt per qüestions de burocràcia, i s’ha de començar perquè aquesta 

obra s’ha de fer aquest any. La Sra. Alcaldessa comenta que des de Governació 

exigient, almenys, començar abans de que acabi aquest any, sinó podria haver 

perillat la subvenció. 
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El Sr. Bernal reitera que qualsevol obra comporta unes molèsties, però que ara 

venen dies molts assenyalats. 

 

La Sra. Alcaldessa comenta que el Director de l’obra i el constructor van valorar 

l’inici ara perquè les dos festes, aquest any, cauen en dissabte i diumenge. 

 

 

 

No existint altres assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 21.30 hores del dia 22 de desembre 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 

 

 

5. Aprovació, si s’escau, de l’acord de delegació al Consell Comarcal del 

Segrià de la competència per a la gestió del servei de deixalleria, i conveni 

regulador d’aquesta delegació (Expedient 43/2010). 

 

El Sr. Palau pregunta quin cost té aquest acord. La Sra. Alcaldessa respon: 1,70 

euros/habitant/any. La Sra. Alcaldessa concreta que aquest preu és igual per a tots 

els Ajuntaments, amb independència de que s’hagin aportats terrenys o no per 

construir les deixalleries. 

 

 

6. Mocions. 

 

La Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura íntegra de la moció presentada pel grup 

municipal de CiU. 

 

El Sr. Serentill comenta que això ja ho va proposar el Sr. Solà l’altra vegada i vam 

dir que ho estudiaríem, i s’ha parlat amb l’Arquitecte per analitzar com s’habilita 

algun tipus d’aparcament a la zona (a la Plaça, al carrer del costat), tot i que el Sr. 

Serentill és una mica contrari perquè intenten fer el poble peatonal i perquè la 

participació ciutadana va aprovar-la (la Plaça Major) així; no obstant, això és una 

opinió personal i la majoria decidirà el que cregui adient. 

 

El Sr. Bernal especifica que aquesta moció ja estava entrada al Registre de 

l’Ajuntament anteriorment. 

 

El Sr. Serentill conclou que s’estudiarà la situació perquè són sensibles a allò que 

diu el poble. 

 

El Sr. Palau comenta que es doni un vot de confiança a l’equip de govern sobre 

aquesta qüestió. 

 

El Sr. Serentill demana també a l’equip de govern que tingui en consideració la 

moció, malgrat ser contrària a ella, tot i que serà la majoria que decidirà, tenint en 

compte que en el seu dia la majoria que formava l’anterior equip de govern va 

aprovar la Plaça com resta al projecte actual, que és allò que va decidir la 

participació ciutadana. Es pregunta si per canviar això serà necessari una reunió de 

participació ciutadana. 

 

El Sr. Català comenta que és costum de la gent parar amb el cotxe un minut i anar 

al caixer o a comprar el diari o al Plus. Tot això (la no existència d’aparcament a la 

Plaça) ha vist baixar l’ús dels caixers, segons els comentaris amb els Directors de 

les entitats bancàries existents a la Plaça. Només que la gent tingui que aparcar a 

cinquanta metres d’aquests serveis, la gent no ho fa i marxa a Lleida o a 
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Torrefarrera; el Sr. Català comenta que la realitat és aquesta, tot i ser un costum 

trist. La por és que aquests serveis/comerç marxin. 

 

El Sr. Serentill comenta que les persones som animals de costum, i que quan passi 

una setmana o dos ens acostumarem i canviarem els hàbits. 

 

La Sra. Alcaldessa comenta que encara la Plaça no està acaba, falta la segona fase. 

Al costat de l’Església s’habilitaran uns aparcaments, i que a la revista municipal 

s’ha inclòs un plànol explicatiu, i que a final d’any s’instal·laran les senyals de 

trànsit. 

 

El Sr. Català pregunta en quina situació es troba el cotxe de línia. La Sra. 

Alcaldessa comenta l’existència d’un estudi sobre la viabilitat del trànsit, que es va 

fer per l’anterior equip de govern, que s’està estudiant per l’Administració 

competent. El Sr. Català pregunta si es faran modificacions a aquest projecte de 

trànsit, ja que alguna qüestió que sí es tindria que modificar (per exemple, l’accés 

al Carrer Placeta figura pel Carrer Racó). La Sra. Alcaldessa diu que s’ha d’anar a 

pams, i primer és ficar les direccions prohibides i que la gent es vagi acostumant a 

les úniques direccions. El Sr. Serentill comenta el canvi del Carrer Escoles, tot la 

resta està igual. 


