
 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 16/2011. 

Caràcter: extraordinària i urgent. 

Data: dimecres, 9 de novembre de 2011. 

Horari: de 20:05 hores a 20:30 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lm. Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Alcaldessa, PM. 

 

Sr. Pere Ferran Serentill Sales, 1r Tinent d’Alcalde, PM. 

Sr. Antonio Ramón López Gómez, 2n Tinent d’Alcalde, PM. 

Sr. Josep Maria Palau Llobera, 3r Tinent d’Alcalde, PPC. 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM. 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

És present el Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari Interventor de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Aprovació, si s’escau, de la ratificació del caràcter urgent de la sessió. 

 

2. Expedient 54/2011.- Aprovació, si s’escau, provisional de la modificació i 

regulació ex novo d’ordenances fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’any 2012. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

 

1. Aprovació, si s’escau, de la ratificació del caràcter urgent de la sessió. 

 

Atès que l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, del tenor literal següent: Las sesiones plenarias han de convocarse, al 

menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 

sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada 

por el Pleno. 

 

Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la seva 

sessió número 10/2011, d’aprovació del règim de sessions plenàries i normes de 

funcionament del Ple, del tenor literal següent en allò que aquí interessa: […] La 

convocatòria de la sessió serà tramesa als membres de la Corporació amb una 

anticipació mínima de 2 dies hàbils, diferents al dia de recepció i de celebració del 

Ple, considerant-se dies hàbils a aquests efectes els dilluns a divendres no festius. 

[…]. 

 

Atès que de conformitat amb l’article 17.1 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 acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, 

supressió i ordenació de tributs s’han d’exposar al públic per un termini de trenta 

dies hàbils. 

 

Atès que es proposa la modificació i creació d’ordenances fiscals de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià amb vigència a partir del dia 1 de gener de 2012, i atès que el 

mes de desembre té molts dies inhàbils, de manera que procedeix convocar amb la 

màxima antelació possible a aquest Ple, amb la finalitat d’acomplir els terminis 

meritats i amb la finalitat de que, si s’escau, es puguin valorar correctament, i 

sense precipitació, les reclamacions que es puguin presentar. 

 

De conformitat amb l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a 

favor del grup polític municipal de PM, del PPC i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Ratificar la convocatòria urgent del Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià número 16/2011, de data 9 de novembre de 2011, motivant-se aquesta 

urgència en la necessitat de respectar els terminis legalment previstos per la 

tramitació de l’expedient de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2012, i 

la correcta valoració de les reclamacions que es puguin formular. 
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2. Expedient 54/2011.- Aprovació, si s’escau, provisional de la modificació 

i regulació ex novo d’ordenances fiscals de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’any 2012. 

 

Atès que en data 30 de desembre de 2010 es va publicar en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida número 182, el text íntegre de les Ordenances Fiscals números 

1 a 17 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

De conformitat amb l’article 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, i els articles 15 a 27, i 60 a 110 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, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del grup 

polític municipal de PM i del PPC, i 4 vots en contra del grup polític municipal de 

CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents Ordenances 

Fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 i següents, en 

els següents extrems: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. Modificació 

de l’article 8 que passa a tenir la següent redacció: 

 

Article 8. Tipus de gravamen i quota. 

1. El tipus de gravamen serà el 0,700% quan es tracti de béns immobles 

de naturalesa urbana. 

2. El tipus de gravamen serà el 0,600% quan es tracti de béns immobles 

de naturalesa rústica. 

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

de característiques especials. 

4. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base 

liquidable els tipus de gravamen anteriors. 

5. La quota líquida de l’impost serà el resultat d’aplicar, si s’escau, a la 

quota íntegra les bonificacions previstes en l’article 5 d’aquesta 

Ordenança. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA. Modificació de l’article 4.2 que passa a tenir la següent redacció: 

 

2. Es preveu l’aplicació del següent coeficient multiplicador de les quotes 

anteriors: 1,80. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA. Modificació de l’article 5 que passa a tenir la següent 

redacció: 
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Article 5. Base imposable i quota íntegra. 

1. La base imposable de l’impost estarà constituïda per l’increment de 

valor dels terrenys, posat de manifest en el moment del meritament i 

experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys, d’acord amb les 

següents operacions: 

a) El valor del terreny en el moment del meritament serà el que resulti 

de l’aplicació de l’article 107.2 i 3 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. 

b) El valor del terreny en el moment del meritament, d’acord amb 

l’apartat anterior, es multiplicarà pel percentatge obtingut en la següent 

regla: 

Es calcularà el nombre d’anys complerts al llarg dels quals s’hagi posat 

de manifest l’increment de valor. Aquest nombre d’anys es multiplicarà 

pel percentatge que li correspongui d’acord amb el període de generació 

que s’identifica en la següent taula: 
PERÍODE DE GENERACIÓ PERCENTATGE 

De 1 fins a 5 anys 3,70 

Fins a 10 anys 3,50 

Fins a 15 anys 3,20 

Fins a 20 anys 3,00 

 

2. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base 

imposable els tipus de gravamen següents: 
PERÍODE DE GENERACIÓ TIPUS (%) 

De 1 fins a 5 anys 25,00 

Fins a 10 anys 25,00 

Fins a 15 anys 25,00 

Fins a 20 anys 25,00 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS, 

AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES I LLICÈNCIES. Modificació de l’article 1.4 que passa a 

tenir la següent redacció: 

 

1.4. No estan subjectes a aquesta exacció, l’expedició de documents o 

expedients que l’Administració o les autoritats municipals entenguin a 

instància d’autoritats civils, militars o judicials, perquè tinguin efecte en 

actuacions d’ofici. 

 

Creació ex novo de l’article 1.6 que passa a tenir la següent redacció: 

 

1.6. No estan subjectes a aquesta exacció, en allò que fa referència a la 

realització de fotocòpies, les associacions veïnals formalment 

constituïdes. No obstant, aquestes associacions veïnals hauran de 

facilitar el paper on realitzar les fotocòpies corresponents; en cas 

contrari, procedirà la exacció pel concepte “full extret per impressora”. 

 

Modificació de l’article 5 que passa a tenir la següent redacció: 
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Article 5. Tarifes. 

Les tarifes que s’apliquen per tramitar cada instància o expedient, 

segons el cas, de qualsevol tipus de competència municipal des de l’inici 

fins a la resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l’interessat 

de l’acord final, són les següents: 

 
CONCEPTE TAXA (€) 

Certificat padró d’habitants o altres, per unitat. 2,00 

Acarament de fotocòpies que no tinguin com a destí l’Ajuntament de 
Benavent de Segrià, per full a una cara. 

1,50 

Dades econòmico-financeres o tributàries (informe de dades d’antiguitat 
inferior a 4 anys), per informe. 

2,00 

Dades econòmico-financeres o tributàries (informe de dades d’antiguitat 
superior a 4 anys), per informe. 

5,00 

Plecs per prendre part en licitacions, per full. 0,15 

Certificats d’aprofitament urbanístic, cèdula urbanística i certificat de 
qualitat urbanística, per certificat referent a un immoble. 

50,00 

Tramitació i formalització de projectes de reparcel·lació, per projecte. 1.000,00 

Tramitació d’expedients de bases i estatuts de juntes de compensació, per 
expedient. 

700,00 

Tramitació d’expedients d’aprovació d’estatuts de les entitats urbanístiques 
de conservació, per expedient. 

700,00 

Tramitació d’estudis de detall, per expedient. 500,00 

Tramitació de projectes de parcel·lació, per expedient. 500,00 

Autoritzacions de segregació, per expedient. 300,00 

Actes de replantejament d’alineacions o rasants fets pels serveis 
municipals, per expedient. 

300,00 

Tramitació i obtenció de llicència d’obres menors, per expedient. 10,00 

Tramitació i obtenció de llicència d’obres majors, per expedient. 30,00 

Tramitació i obtenció de llicència de primera utilització o ocupació, per 
expedient. 

1% del 
PEM 

definitiu 
de la 

llicència 
d’obres, 
amb un 

mínim de 
100,00 € 

Tramitació d’expedients ambientals, en règim d’autorització, llicència o 
comunicació, tant d’atorgament com de renovació, per expedient. 

200,00 

Fotocòpia DIN-A4, per full (blanc i negre). 0,15 

Fotocòpia DIN-A4, per full (color). 0,50 

Fotocòpia DIN-A3, per full (blanc i negre). 0,20 

Fotocòpia DIN-A3, per full (color). 1,00 

Còpia de CD, per unitat. 1,50 

Còpia de DVD, per unitat. 2,00 

Full extret per impressora, per full. 0,15 

Servei de fax, nacional, per full. 0,50 

Servei de fax, internacional, per full. 1,50 

 

Modificació de l’Annex Full d’autoliquidació, en els mateixos termes que l’article 5. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA PER CEMENTIRI MUNICIPAL. Modificació 

de l’article 4.5 que passa a tenir la següent redacció: 
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4.5. Conservació, per cada concessió de nínxol i/o columbari: 10,00 

euros. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS 

PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. Modificació de l’article 6 que 

passa a tenir la següent redacció: 

 

Article 6. Quota tributària. 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 

contingudes als apartats següents: 

 
 €/m² (anual) €/m² mensual 

a) Ocupació mitjançant taules i cades. 
Per cada m² o fracció de superfície ocupada 

25,00 2,00 

b) Ocupació per taules i cadires instal·lades sota veles o 
marquesines, fixades a la via pública. 
Per cada m² o fracció de la superfície ocupada per la 
vela o la marquesina. 

25,00 2,00 

c) Per la instal·lació de pancartes i cartells. 
Per cada metre lineal o fracció. 

50,00 5,00 

d) Per la instal·lació de barbacoes i altres elements 
auxiliars. 
Per m² o fracció. 

25,00 2,00 

 

Regles particulars d’aplicació: 

a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, 

s’arrodonirà per excés per a obtenir la superfície ocupada. 

b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, 

separadors, barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una 

superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es 

prendrà la superior com a base de càlcul. 

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any 

natural, i temporals, quan el període comprengui una part de l’any 

natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització 

administrativa es consideren anuals. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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. Modificació de l’article 6 que passa a tenir 

la següent redacció: 

 

Article 6. Quota tributària. 

La quota tributària serà la següent: 

- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials 

de construcció i altres aprofitaments anàlegs: 3,00 euros/m²/dia. 

Quan la utilització privativa o aprofitament especial comporti la 

destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense 

perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al 
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reintegrament del cost total de les respectives despeses de 

reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en 

quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament 

dels danyats. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL PER PARTICULARS DE LES INSTAL·LACIONS, BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS. 

Modificació de l’article 6 que passa a tenir la següent redacció: 

 

Article 6. Quota tributària. 

La quantia de la quota tributària serà la que es fixa en les tarifes 

següents: 

- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (sense servei de calefacció): 75,00 

euros/acte/dia. 

- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (amb servei de calefacció): 100,00 

euros/acte/dia. 

- Per utilització puntual d’una sala de l’Ajuntament per reunions de 

veïns, sense servei de calefacció, i amb temps màxim de dues hores: 

15,00 euros/reunió/dia. 

Quan la utilització privativa o aprofitament especial comporti la 

destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense 

perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al 

reintegrament del cost total de les respectives despeses de 

reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en 

quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament 

dels danyats. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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. Modificació de l’article 6 que passa a 

tenir la següent redacció: 

 

Article 6. Quota tributària. 

Les tarifes seran les següents: 

1. Parades de mercat (reserva anual): 

- Fins a 3 metres lineals: 400,00 euros/any. 

- Excés, cada metre lineal addicional o fracció: 100,00 euros/any. 

 

2. Altres activitats de venda i serveis a la via pública, amb ocasió de la 

festa major o activitats recreatives i culturals: 

- Parada petita: 20,00 euros/dia. 

- Parada de camió: 40,00 euros/dia. 
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3. Tarifa per rodatge cinematogràfic en terrenys d’ús públic: 300,00 

euros/dia. 

 

Quan la utilització privativa o aprofitament especial comporti la 

destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense 

perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al 

reintegrament del cost total de les respectives despeses de 

reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 

Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en 

quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament 

dels danyats. 

 

ORDENANCES FISCALS NÚMEROS 1 A 17. Modificació de la Disposició Final Única que cada 

respectiva ordenança, que passa a tenir la següent redacció: 

 

Disposició Final Única. 

La present ordenança fiscal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012. 

 

Segon.- Aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la 

taxa per guals i reserves a la via pública, en els termes que consten com annex a la 

proposta d’Alcaldia. 

 

Tercer.- Sotmetre aquest acord d’aprovació provisional de la modificació d’algunes 

ordenances fiscals i d’aprovació provisional de creació d’ordenança fiscal a tràmit 

d’exposició pública, per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, per a que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i 

presentar les reclamacions que consideri adients. 

 

Quart.- Considerar aprovat aquest acord definitivament, sense necessitat d’ulterior 

acord plenari, si en el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació. En 

aquest cas, es procedirà a la publicació íntegra de les Ordenances Fiscals números 

1 a 18 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià aprovades definitivament, al Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida. 

 

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

evacuï certificat del present acord i diligenciï l’ordenança fiscal número 18 aprovada 

provisionalment ex novo. 

 

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

present acord. 
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No existent altres assumptes a tractar, la Il·lm. Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 20:30 hores del dia 9 de novembre de 2011, de la qual aixeco 

la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

2. Expedient 54/2011.- Aprovació, si s’escau, provisional de la modificació 

i regulació ex novo d’ordenances fiscals de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’any 2012. 

 

De la proposta d’acord es corregeix in voce, per part de la Il·lm. Sra. Alcaldessa, el 

següent incís de l’apartat primer, en allò que fa referència a l’Ordenança Fiscal 

número 12, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial 

per particulars de les instal·lacions, béns i serveis municipals: 

 

On diu: […] Per utilització puntual d’una sala de la ludoteca per reunions […]. 

 

Ha de dir: […] Per utilització puntual d’una sala de l’Ajuntament per reunions […]. 

 

 

La Il·lm. Sra. Alcaldessa vol fer constar que nosaltres fem aquest increment de les 

taxes, especialment de l’ordenança fiscal número 1, passant el tipus de gravamen 

del 0,63 al 0,70, i fen una petita pujada de les ordenances fiscals degut al deute 

històric que hi ha en aquest Ajuntament. Ens trobem que hem tingut dos anys de 

carència per pagar els préstecs, i a partir del primer trimestre de l’any 2012, el que 

es pagarà cada trimestre es duplica i llavors l’Ajuntament està en una situació 

crítica que no pot fer front als pagaments. Què fem? A nosaltres tampoc ens agrada 

adoptar aquesta iniciativa d’apujar l’IBI, som tots contraris a això i més amb els 

temps que estem patint tots plegats però, una de dos: o fem aquest petit 

increment o el primer trimestre no tenim diners per pagar els préstecs. Avui per 

avui estem amb saldo negatiu als comptes bancaris, s’han de tancar dos pòlisses, 

s’ha fet l’explicació corresponent a l’oposició; el Secretari va estar una hora i mitja 

fen l’explicació de què s’ha pagat i de què s’ha de pagar i, vull dir, si aquí no cau 

una primitiva, no sabem que fer més; no arriben diners, amb l’agreujant que l’any 

que ve es baixaran les participacions de l’Estat. Avui he trucat a la Generalitat a 

Barcelona, la subvenció de la llar d’infants que també havia d’arribar de la 

Generalitat estan totes parades, tampoc arribarà la subvenció de la llar d’infants i 

de l’escola de música, que són uns 35.000 euros, això la primera part, l’altra 

resolució d’ampliació, ni pensaments; doncs bé, aquí hem d’adoptar una situació: o 

recaptem dels veïns de la població (la nostra intenció serà fer una assemblea, 

explicar-ho), o tanquem l’Ajuntament o a veure què fem. La vostra postura, jo 

espero que d’avui, que estem fent l’aprovació provisional d’aquestes ordenances 

fiscals, no per gust nostre, de cap membre de la Corporació, esperant que quan 

arribi l’aprovació definitiva us ho heu pogut repensar una mica i us uniu a fer un vot 

favorable perquè jo suposo que també sou (entenc Manel, com a cap de l’oposició), 

ets prou conscient, no hem amagat res, és un deute que ve del 2001, 2002, 2003, 

vull dir són deutes que havia aquí a l’Ajuntament, nosaltres els estem defensant a 

capa i espasa, estem defensant el pagar a la gent, des de que jo estic aquí només 

penso en pagar, pagar i pagar, i la única solució ara és aquesta. Ens va costar 

horrors poder tancar els tres préstecs per pagar altres empreses i vosaltres encara 
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obvieu d’aquesta responsabilitat; jo m’esperava avui, al menys, una abstenció; ara, 

un no, em dóna la impressió que tan us fan les coses, la responsabilitat que teniu 

és nul·la davant de l’Ajuntament. 

 

El Sr. Català comenta que ell voldria comentar un parell de coses. A part que ara no 

és el moment d’incrementar impostos tal i com estan les coses al carrer. 

 

La Il·lm. Sra. Alcaldessa respon que nosaltres també som conscients que no és el 

moment idoni. 

 

El Sr. Català diu que vol fer, i molt ràpid, una mica d’història perquè ara aquí esteu 

dient que el gran problema de finançar l’Ajuntament és la gran quantitat de 

interessos i amortitzacions que s’han de pagar. Jo simplement he fet un petit tant 

per cent de quantitat de pressupost i el que suposa en una sèrie d’anys, la càrrega 

financera aquesta i em trobo que, si agafo el pressupost del 2010 amb, en principi, 

els drets reconeguts del 2010 –que queden més baix– amb la quantitat de costos 

que ens suposà a l’any que ve em surt un 5,8 % del pressupost que s’ha de pagar 

com a despesa financera, si això mateix ho faig en anys anteriors, jo em trobo que 

al 2006 –que va ser l’últim any nostre sencer– també és un 5,1; si vaig al 2004 –

que és dels primers anys que vam ser nosaltres–, és d’un 10, del 10 vam passar al 

5,1 perquè no vam fer préstecs –i s’han hagut de fer després, però bé–, si anem 

tirant més endarrere, l’any 2000 (a l’època del Josep Ramon) havíem lidiat amb un 

10,7 i si anem més endarrere, al 97 (quan hi havia el Pere) estàvem en un 17. És a 

dir, la càrrega financera de l’Ajuntament sempre ha estat alta, d’alguna manera o 

una altra, doncs bé ara dependrà de com es faci el pressupost. Crec que l’esforç no 

ha de sortir de la gent, perquè la gent prou carregats estan i la feinada suposo és 

pagar les hipoteques a final de mes. 

 

El Sr. Serentill comenta que aquí, Manel, només comptes el tant per cent de 

despesa, però no comptes el tant per cent d’ingrés que hi havia al 2005, al 2002, al 

2006, i el que hi ha ara. 

 

Es promou el debat entre el Sr. Serentill i el Sr. Català. 

 

El Sr. Sales comenta que nosaltres en la reunió que hem tingut amb vosaltres 

prèvia a això, ho sigui dilluns, em vist que no hi ha cap partida de contenció, i us 

vam dir si rebaixant alguna obra, veiem que vosaltres no contempleu res d’això. 

 

Es promou el debat entre el Sr. Serentill, el Sr. Sales i el Sr. Bernal. 

 

El Sr. Sales comenta que estem pujant impostos i estem carregant derrames 

extraordinàries a la gent, estem carregant per dos puestos a la gent. 

 

El Sr. Serentill pregunta al Sr. Sales: diguem una obra on es pugui fer, que podem 

anular. 

 

El Sr. Bernal sol·licita més temps per valorar les possibles opcions. 
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Es promou el debat general sobre l’opinió formulada pel Sr. Sales. 

 

El Sr. Palau comenta que em fa l’efecte que seria bo que, el que vam fer el 

dimecres i el que vam fer el dilluns, seria bo que tornéssim a parlar, i si podem 

treure una solució. Aquí si ens anem retraient coses, no arribarem a cap puesto, i el 

que veig és una cosa: ningú vol pagar més impostos i possiblement no es pot pagar 

més, però s’arriba a un moment en que hi ha uns deutes reconeguts que nosaltres 

quan vam entrar els vam reconèixer; nosaltres el desviament que hem tingut del 

pressupost ha estat de 5.000 i 17.000 euros, que això és no res, fins que arriba 

aquest punt que és el de tindre que fer amortitzacions i tindre que pagar el deute 

del pla de sanejament. Em fa l’efecte que si tots podem posar de la nostra part, em 

faria l’efecte que seria bo, perquè tirar-nos pedres els uns cap als altres no 

aconseguirem res. Si es pot retreure alguna cosa i vosaltres ho veieu més, jo per la 

meva part (la Il·lm. Sra. Alcaldessa diu: per nosaltres igual) jo estaria obert a altres 

solucions. Més partidari que jo per no pagar més impostos i no fer pagar més a la 

gent [no hi ha, s’entén]. Durant aquet mes, espero que podem parlar i ho 

reconsiderem tots, i si vosaltres veieu alguna cosa, jo estic obert. 

 

La Il·lm. Sra. Alcaldessa diu: per la nostra també. 

 

Es promou el debat generalitzat. 

 

El Sr. Català diu que jo el que voldria és que entenguéssiu és que històricament 

aquí a l’Ajuntament, sempre que s’ha fet una obra grossa després hi ha hagut 

problemes de factures, començant per la construcció d’aquesta casa, que va fer 

pujar el pressupost de 20 milions de pessetes a 50 milions de pessetes. Què vol dir 

això? Que després va haver-hi una temporada que no pagar nòmines a final de mes 

sé el que és, el que passa és que en aquells moments hi havia tres, i era fàcil de dir 

que en lloc de cobrar el dia 1, cobraràs el dia 10, o algun ja cobrarà quan puguem. 

És a dir, problemes d’aquestos sempre hi ha hagut, i ara dóna la sensació que és la 

primera vegada que n’hi ha i que això podríem dir que acaba sent l’excusa per tot. 

 

El Sr. Palau comenta que el problema jo entenc que ve que aquí es fa un 

reconeixement del deute, que aquí algú “descabesat” podria haver dit que no 

sabem res i anem tirant; al contrari, es fa un reconeixement del deute. Nosaltres 

aquí, d’inversió a cost de l’Ajuntament hi ha un mínim (la Plaça i el carrer Racó). 

Anem al mínim i això és el que voldria que veguesseu; el fotut del cas és que no 

tenim cap ingrés, això és el dolent, perquè és diferent vosaltres heu agafat un 

període –i nosaltres la seva punta– de que hi havia moltes llicències d’obres, i es 

possible anar fen despesa corrent. D’inversió amb vosaltres, la gran inversió és el 

casal cultural, que nosaltres vam acabar de pagar. Nosaltres no hem fet inversió, el 

problema és que aquest Ajuntament no té cap font d’ingressos, només hi ha cases, 

cotxes, Estat i Generalitat. Els uns ens pagaran menys, i els altres allarguen els 

terminis per no pagar. Jo voldria que m’agaféssiu la paraula de que durant aquest 

mes s’estudiés la situació. 
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El Sr. Serentill comenta que el que diu el Manel –que sempre hem estat endeutats– 

és veritat, però en la vostra època els bancs deixaven crèdit, ara no te’l deixen, i a 

part que els ingressos són molt menors i tarden en donar-te’ls, per aconseguir els 

del pla de sanejament vam tindre que realitzar molts esforços, i ara les pòlisses 

s’han de tancar. 

 

La Il·lm. Sra. Alcaldessa comenta que, en conclusió, hi ha hagut una davallada 

d’ingressos, les mesures dels bancs són molt estrictes, doncs ho emplacem a que 

fins a l’aprovació definitiva ens tornem a reunir, o a veure si vosaltres aporteu una 

altra iniciativa per veure si no hem de pujar l’IBI. 

 

La Sra. Bosch comenta que és necessari més ingrés per pagar no només els 

préstecs, sinó les despeses corrents de cada dia. Són despeses corrents del dia a 

dia, vull que quedi constància perquè sinó es creuen que és per pagar els préstecs 

o les obres, només. 

 

La Il·lm. Sra. Alcaldessa comenta que el problema és d’uns 150.000 euros anuals, i 

aixeca la sessió. 
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