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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 14/2011. 

Caràcter: Extraordinària. 

Data: dilluns, 10 d’octubre de 2011. 

Horari: de 21:00 hores a 21:10 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

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

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

 

Absència del Sr. Pere Ferran Serentill Sales (1r Tinent d’Alcalde, PM), de la Sra. 

Magdalena Pla Pla (Regidora, CiU), i del 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. Expedient HISENDA-3/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient de 

modificació de crèdits 3/2011 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2011. 

 

2. Expedient 26/2011.- Aprovació, si s’escau, de la resolució del recurs de reposició 

interposat per la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. contra l’acord plenari 

de 14 de juliol de 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. 
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Desenvolupament de la sessió. 

 

 

1. Expedient HISENDA-3/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de 

l’expedient de modificació de crèdits 3/2011 del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2011. 

 

Atès que en data 12 de setembre de 2011, la Secretaria Intervenció de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià va evacuar l’informe de la Intervenció a la 

liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de 

l’exercici 2010, l’apartat primer del qual, subapartat C, fa referència als romanents 

de crèdit existents. 

 

Atès que en data 12 de setembre de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 226/2011, mitjançant el qual 

s’aprova la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià de l’exercici 2010; l’apartat tercer d’aquesta resolució determina els 

romanents de crèdit existents. 

 

Atès que en data 22 de setembre de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 238/2011, mitjançant el qual 

s’aprova l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit número 1/2011. 

 

Atès que el finançament disponible provinent de l’exercici 2010 no ha permès una 

incorporació total dels romanents de crèdits derivats d’aquest exercici 2010. 

 

De conformitat amb els articles 169, 170, 171 i 177 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 34.a i b, 35, 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/1990, de 

20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de 

pressupostos, i les bases 9 i 10 de les Bases d’execució del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2011, l’Alcaldia proposa al Ple, i 

aquest aprova per 4 vots a favor del grup polític municipal de PM i de PPC, 2 

abstencions substancials del grup polític municipal de CiU, i 3 abstencions 

presencials del Sr. Serentill, de la Sra. Pla, i del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2011, 

mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançats a través de baixa per 

anul·lació i nous ingressos efectivament recaptats, següent al Pressupost General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2011: 

 

A. Suplement de crèdit (=SC) i crèdit extraordinari (=CE): 
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Aplicació pres. Descripció Imp. inicial Augment Imp. definitiu 

1-601,32 SC Carrer Racó 89.620,53 21.214,52 110.835,05 

1-601,37 SC FEESL – Ampliació llar d’infants 34.389,10 762,77 35.151,87 

1-601,63 SC FEIL – Urbanització entorn llar d’infants 42.285,71 654,97 42.940,68 

1-601,26 CE Arranjament zona equipament camí de les Forques 0,00 39.412,00 39.412,00 

4-771,00 CE PLEGAC Gas Natural Distribución SDG, S.A. 0,00 170.000,00 170.000,00 

Total  232.044,26 398.339,60 

 

B. Finançament mitjançant baixa per anul·lació (=BA) i nous ingressos (=NI): 

 

Apli. pres. Descripció Imp. inicial Baixa Imp. definitiu 

3-270,00 BA Devolució ingressos indeguts 30.287,86 21.214,52 9.073,34 

4-270,01 BA Liquidació anterior concessió servei municipal d’aigua 50.000,00 9.211,91 40.788,09 

Total BA 80.287,86 30.426,43 49.861,43 

 

Apli. pres. Descripció Crèd. inicial Mod. Crèd. definitiu 

750,07 NI PLEGAC 2010-2011 0,00 170.000,00 170.000,00 

761,05 NI Subvenció PIM Diputació 2007 0,00 31.617,83 31.617,83 

Total NI 0,00 201.617,83 201.617,83 

 

Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 

3/2011 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2011, mitjançant anunci en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i en el 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per un termini de 15 dies hàbils, comptador 

a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, durant el qual els 

interessats podran presentar les reclamacions que estimin adient davant del Ple. 

Aquestes reclamacions seran resoltes pel Ple en el termini d’un mes. En el supòsit 

que no es presenti cap reclamació durant el període d’exposició pública es 

considerarà definitivament aprovat l’expedient de modificació de crèdit 3/2011 

(suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul·lació i nous 

ingressos), entrant en vigor un cop complert allò previst a l’article 169 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. 

 

 

2. Expedient 26/2011.- Aprovació, si s’escau, de la resolució del recurs de 

reposició interposat per la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. 

contra l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

Atès l’informe de la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 3 

d’octubre de 2011, del tenor literal següent: 

 

«INFORME DE SECRETARIA 
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Expedient municipal número 26/2011. Liquidació de la concessió de la 

gestió del servei públic de distribució d’aigua del municipi de Benavent de 

Segrià vigent des de l’1 de gener de 2000 fins al 31 de desembre de 2010. 

 

 

LEGITIMACIÓ PER INFORMAR. 

El present informe s’evacua en compliment de la provisió de l’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 30 de setembre de 2011. 

 

 

SUPÒSIT DE FET. 

Informe de legalitat sobre el recurs de reposició interposat per la mercantil Cassa 

Aigües i Depuració, S.L.U., en data 24 d’agost de 2011 (registre d’entrada 1584), 

contra l’acord plenari de 14 de juliol de 2011, relatiu al reconeixement a l’interessat 

d’una indemnització al seu favor en concepte de liquidació de la concessió pel servei 

municipal d’abastament d’aigua pel període 1 de gener de 2000 al 31 de desembre 

de 2003, prorrogada tàcitament fins al 31 de desembre de 2010. 

 

 

ANTECEDENTS. 

En data 14 de juliol de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

seva sessió extraordinària número 11/2011, va reconèixer a la mercantil Cassa 

Aigües i Depuració, S.L.U. una indemnització al seu favor en concepte de liquidació 

de la concessió pel servei municipal d’abastament d’aigua pel període 1 de gener de 

2000 al 31 de desembre de 2003, prorrogada tàcitament fins al 31 de desembre de 

2010, per import de 28.339,75 euros, amb el següent detall: 

 
Operació Concepte Import (€) 

+ Serveis impagats 29.174,25 

+ Interessos per demora del pagament dels serveis impagats 1.458,71 

+ Actuacions per riscos imprevisibles 1.424,78 

+ Biens de retour no amortitzats 6.543,62 

+ Devolució de garantia definitiva 751,27 

− Fons de reposició a favor de l’Ajuntament 11.012,88 

= TOTAL 28.339,75 

 

En data 25 de juliol de 2011, es va notificar aquesta resolució a la mercantil Cassa 

Aigües i Depuració, S.L.U. 

 

En data 29 de juliol de 2011, amb número 1452, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la mercantil 

Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., del tenor literal següent: «D’acord amb el 

requeriment municipal que ens ha estat recentment notificat, els comuniquem el 

número de compte de CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U. per a que procedeixin 

al pagament de l’import de 28.339,75 Euros reconegut per l’Ajuntament en 

concepte de liquidació de la concessió del servei municipal de subministrament 

d’aigua potable: [el número de compte corrent bancari que consta a l’escrit]. Tot 

això sens perjudici del dret que es reserva aquesta Societat a emprendre les 
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accions oportunes a fi de reclamar la resta del saldo que per l’expressat concepte 

ha estat desestimat per aquesta Corporació» (sic). 

 

En data 24 d’agost de 2011, amb número 1584, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià un escrit presentat en una oficina 

de Correus de Sabadell en data 23 d’agost de 2011, que la mercantil interessada 

qualifica de recurs de reposició, del tenor literal següent en la seva part final: «[…] 

SOL·LICITO: Que es tingui per presentat aquest escrit juntament amb els 

documents que s’acompanyen, i prèvia la tramitació oportuna, tot acceptant les 

al·legacions formulades, es dicti resolució aprovant la liquidació del contracte de 

concessió del servei de distribució d’aigua per l’import justificat de 140.529,09 

Euros, tot autoritzant el seu pagament, sens perjudici de la part de dita liquidació ja 

reconeguda per al seu abonament en virtut de l’acord de Ple de 14 de juliol de 

2011» (sic). 

 

En data 30 d’agost de 2011, l’Ajuntament de Benavent de Segrià va procedir al 

pagament de la indemnització reconeguda a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, 

S.L.U. per import de 28.339,75 euros en concepte de liquidació de la concessió pel 

servei municipal d’abastament d’aigua pel període 1 de gener de 2000 al 31 de 

desembre de 2003, prorrogada tàcitament fins al 31 de desembre de 2010, 

mitjançant transferència bancària al compte bancari indicat per la mercantil 

interessada. 

 

 

FONAMENTS JURÍDICS. 

Ibídem que als meus Informes de Secretaria de data 21 de març de 2011 i de data 

6 de juliol de 2011, sens perjudici dels fonaments jurídics específicament detallats 

infra. 

 

 

DOCTRINA. 

Ibídem que als meus Informes de Secretaria de data 21 de març de 2011 i de data 

6 de juliol de 2011, sens perjudici de la doctrina específicament detallada infra. 

 

 

PART DISPOSITIVA DE L’INFORME DE SECRETARIA. 

De conformitat amb aquest supòsit de fet, antecedents, fonaments jurídics, i 

doctrina sectorial afectada, aquesta Secretaria evacua les següents, 

 

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 

 

Primera.- Naturalesa jurídica de l’entrada amb número de registre 1584. 
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En data 24 d’agost de 2011, amb número 1584, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, un escrit que l’interessat qualifica 

de recurs de reposició contra l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

Cal recordar aquí la doctrina més qualificada en la matèria (llegeixis, GARCÍA DE 

ENTERRÍA, E., i FERNÁNDEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo, II, undécima 

edición, 2008, Civitas Ediciones, S.L., pàgina 528): 

 
Los recursos administrativos son actos del administrado mediante los que éste pide a la 
propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de 
carácter general de rango inferior a la Ley en base a un título jurídico específico. La 
nota característica de los recursos es, por lo tanto, su finalidad impugnatoria de actos o 
disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, lo cual les distingue de 
las peticiones, cuyo objetivo es forzar la producción de un acto nuevo, y de las quejas (mal 
llamadas recursos de queja con anterioridad a la LPA), que no persiguen la revocación de 
acto administrativo alguno, sino solamente que se corrijan en el curso mismo del 
procedimiento en que se producen los defectos de tramitación a que se refieren y, en 
especial, los que supongan paralización de los plazos preceptivamente señalados u omisión 
de los trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto. […] 
 

De conformitat amb el text en negreta (que és meva), els recursos administratius 

s’han de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos 

en els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú (infra, 

LRJAPiPAC) ex article 107.1 ibídem. 

 

En aquest sentit cal afirmar ja d’entrada que l’escrit qualificat com a recurs de 

reposició presentat per l’interessat es limita en nombroses ocasions a reproduir la 

fonamentació –més fàctica que jurídica– d’anteriors escrits, de manera que la seva 

naturalesa jurídica s’aproxima més a un escrit d’al·legacions que a un recurs 

administratiu. No obstant això, considero jurídicament adient entrar sobre el fons 

del recurs, si bé tenint en compte que en aquells apartats en els que l’interessat 

torna a reproduir les seves al·legacions anteriors o no existeix una fonamentació 

jurídica –ni que sigui de caràcter indirecte– aquesta Secretaria es remetrà a la 

fonamentació jurídica prevista en els seus informes anteriors. 

 

Així mateix, aquesta Secretaria no es pronunciarà sobre la “al·legació tercera” de 

l’interessat, del tenor literal següent: «Alhora manifestem la plena predisposició 

d’aquesta Societat per concertar tots els contactes escaients amb aquesta 

Corporació a fi d’arribar a un acord satisfactori de les pretensions legítimes que 

reclamem, amb coherència amb la mútua cordialitat i bona fe que han preservat tot 

moment en la relació contractual mantinguda per les parts» (sic). No considero que 

un recurs administratiu tingui que incloure un oferiment d’aquest tipus 

(“contactes”). 

 

 

Segona.- Admissió a tràmit, termini per resoldre i òrgan competent. 
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El recurs de reposició presentat per l’interessat en data 23 d’agost de 2011 en una 

oficina de Correus i amb entrada al Registre General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià en data 24 d’agost de 2011, es va interposar dintre de termini ex article 

117 LRJAPiPAC, atès que el dies ad quem per la seva interposició era el dia 25 

d’agost de 2011. 

 

El termini per resoldre el recurs de reposició és d’un mes ex article 117.2 

LRJAPiPAC. Per tant, el dies ad quem del termini per resoldre i notificar el recurs de 

reposició va ser el dia 24 de setembre de 2011. A partir d’aquest dia, l’interessat 

pot interposar recurs contenciós administratiu, entenent que el recurs administratiu 

ha estat desestimat presumptament (silenci administratiu desestimatori o negatiu) 

ex article 43.1 LRJAPiPAC. 

 

No obstant aquesta desestimació per silenci administratiu, l’Administració resta 

obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la a 

l’interessat ex article 42.1 LRJAPiPAC, de manera que en els supòsits de 

desestimació per silenci administratiu, la resolució expressa s’adoptarà per 

l’Administració sense cap vinculació al sentit del silenci ex article 43.3.b) 

LRJAPiPAC. 

 

L’òrgan competent per resoldre el recurs de reposició interposat per la mercantil 

interessada és el mateix òrgan que va adoptar l’acord impugnat ex article 116.1 

LRJAPiPAC, id est, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

Tercera.- Impugnació de l’apartat primer de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 en allò relatiu a indemnització en concepte 

de “serveis impagats de la concessió 2000/2010” reconeix a la mercantil 

interessada una indemnització de 30.632,96 euros condicionada en els termes 

previstos en aquest acord. 

 

Concloent, el recurs de reposició de 24 d’agost de 2011 no planteja cap impugnació 

d’aquest apartat primer de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011 ex al·legació 

segona del recurs (pàgina 8), per tant, no procedeix considerar-lo en aquest 

moment. 

 

 

Quarta.- Impugnació de l’apartat segon de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 en allò relatiu a indemnització en concepte 

de “dèficit de la concessió 2000/2010” no reconeix a la mercantil interessada cap 

indemnització amb la motivació prevista en aquest acord, que es resumeix 

bàsicament en dos arguments: a) carència de motivació; i b) aplicació de facto pel 

concessionari de tots els increments sol·licitats per ell mateix en els exercicis 2005, 

2007 i 2008, no obstant la inactivitat municipal. 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

Contra aquesta resolució, el concessionari sol·licita una indemnització de 76.206,21 

euros ex al·legació segona del recurs (pàgina 8), de conformitat amb els següents 

arguments, resumits aquí: 

 

a) L’Ajuntament ve obligat a mantenir l’equilibri econòmic de la concessió. 

 

b) El dèficit reclamat deriva de la inactivitat de l’Ajuntament pel que fa a 

l’aprovació de les tarifes del servei. 

 

c) STS d’1 de juliol de 1992 (Aranzadi 6099). 

 

d) El total del dèficit acumulat que reclama la mercantil resulta del diferencial 

entre els ingressos i les despeses del Servei en diferents exercicis de la 

concessió, segons els balanços que es detallen degudament en el document 

Annex I. 

 

e) Tota aquesta documentació ja va ser aportada en el seu dia a l’Ajuntament, 

pel que entén la mercantil que no hi ha raó per considerar que no s’han 

motivat els dèficits reclamats. 

 

Contràriament a les al·legacions de l’interessat i de conformitat amb els arguments 

jurídics compresos en els informes de la Secretaria de 21 de març de 2011 i de 6 

de juliol de 2011, procedeix desestimar el recurs interposat en allò que fa 

referència a aquest apartat pels següents motius: 

 

A. L’Administració no ve obligada a garantir una quota de benefici al 

concessionari, sinó simplement l’equilibri econòmic concessional i la 

aequalitas del contracte de 21 de desembre de 1999 ex articles 163 i 164 

LCAP, i articles 249.b), 251.1, 251.3 i 251.4 ROAS; no essent l’Ajuntament 

assegurador de cotes de benefici del concessionari. 

 

B. Si bé l’Ajuntament no ha aprovat des del 30 de desembre de 2004 cap nova 

taxa pel subministrament d’aigua, davant la inactivitat municipal, el 

concessionari va incrementar els preus pels exercicis 2007 i 2008 segons la 

seva pròpia proposta, segons consta a l’expedient (vid. documents amb 

número d’entrada 1015, de data 17 de maig de 2011), per tant no és cert 

que les sol·licituds de tarifes pels anys 2005, 2007 i 2008 no hagin estat 

ateses. 

 

C. Essent la aequalitas a mantenir la del contracte de 21 de desembre de 1999 

no s’ha acreditat pel concessionari quines modificacions ha introduït 

l’Ajuntament al servei que imposin la redefinició de l’equilibri concessional. A 

més, l’Annex I –de balanços– aportat per l’interessat en fase de recurs 

administratiu no s’ha de tenir en compte ex article 112.1 LRJAPiPAC per la 

resolució d’aquest recurs, tenint en compte que ja des de l’acord plenari de 

26 de novembre de 2010 es va requerir a l’interessat que presentés “en 

aquest Ajuntament les dades, al·legacions i reclamacions adients per liquidar 
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l’anterior concessió en règim d’equilibri econòmic”, sense que en cap dels 

més de sis escrits presentats amb anterioritat a la data de la resolució ara 

impugnada (de 14 de juliol de 2011) s’hagin presentat aquests “balanços”. 

 

D. Finalment, en cas que aquest acord adquireixi fermesa i sigui definitiu, 

procedirà revisar d’ofici el reconeixement 2008-1-9-47001-01. 

 

Concloent, procedeix desestimar el recurs de l’interessat en allò que fa referència a 

la indemnització de 76.206,21 euros en concepte de “dèficits d’explotació” i 

confirmar l’apartat segon de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

 

Cinquena.- Impugnació de l’apartat tercer de l’acord plenari de 14 de juliol de 

2011. 

 

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 en allò que fa referència a indemnització en 

concepte de “liquidació dels riscos sobrevinguts en execució de la concessió 

2000/2010” reconeix a la mercantil interessada una indemnització de 1.424,78 

euros. 

 

Contra aquesta resolució, el concessionari sol·licita una indemnització de 8.589,02 

euros ex al·legació segona del recurs (pàgina 8), de conformitat amb els següents 

arguments, resumits aquí: 

 

a) L’omissió en la comptabilitat municipal de les citades factures [“Avaria 

passatge de la Morera (S.pociello)” i “Danys ocasionats per les gelades al 

mes de desembre de 2001”] esdevindria atribuïble exclusivament a 

l’Ajuntament i en cap cas podria anar en perjudici del concessionari. 

 

b) Respecte la factura “Reparació de danys i desperfectes al municipi de 

Benavent” emesa a Benito Arnó e Hijos, S.A., aquesta va ser inclosa en la 

liquidació seguint les indicacions del propi Ajuntament. 

 

c) Es reprodueixen les argumentacions ja exposades en l’escrit presentat per 

l’interessat en data 14 d’abril de 2011 (registre d’entrada número 811) en 

allò que fa referència al criteri del 50 % en el reconeixement de la 

indemnització en base a la teoria de la imprevisió o del risc imprevisible. 

 

Contràriament a les al·legacions de l’interessat i de conformitat amb els arguments 

jurídics compresos en els informes de la Secretaria de 21 de març de 2011 i de 6 

de juliol de 2011, procedeix desestimar el recurs interposat en allò que fa 

referència a aquest apartat pels següents motius: 

 

A. Les factures no reconegudes pels Comptes Generals de l’Ajuntament 

prescriuen en el termini de 3 anys ex articles 121-1 a 24 del Codi Civil de 

Catalunya o en el termini de 4 anys ex article 25.1 de la Llei 47/2003, de 26 

de novembre, General Pressupostària (infra, LGP), per tant, les factures 
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“Danys ocasionats per les gelades al mes de desembre de 2001” (data 

d’expedició: 04/09/2002), i “Avaria passatge de la Morera (S.pociello)” (data 

d’expedició: 11/06/2004), han de considerar-se prescrites. 

 

B. La factura “Reparació de danys i desperfectes” té com a destinatari a la 

mercantil Benito Arnó e Hijos, S.A. i, en tot cas, al tenir com a data 

d’expedició la de 30/01/2003, gaudiria de la mateixa sort prescriptiva que 

les dos anteriors pels mateixos motius que els manifestats supra. 

 

C. Pel que fa a la reproducció de les al·legacions en allò que fa referència a 

l’aplicació de la teoria del risc imprevisible em remeto a la fonamentació 

prevista en el meu informe de 21 de març de 2011. 

 

Concloent, procedeix desestimar el recurs de l’interessat en allò que fa referència a 

la indemnització de 8.589,02 euros en concepte de “obres per riscos sobrevinguts 

en execució de la concessió 2000/2010” i confirmar l’apartat tercer de l’acord 

plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

 

Sisena.- Impugnació de l’apartat quart de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 en allò que fa referència a indemnització en 

concepte de “biens de retour no amortitzats” reconeix a la mercantil interessada 

una indemnització de 6.543,62 euros. 

 

Contra aquesta resolució, el concessionari sol·licita una indemnització de 43.902,78 

euros ex al·legació segona del recurs (pàgina 8), de conformitat amb els següents 

arguments, resumits aquí: 

 

a) Ibídem que en l’apartat 1.2 del seu escrit: en cap cas la manca de 

constància en els arxius municipals i en la comptabilitat publicada no és 

imputable al concessionari i no pot anar en detriment dels seus interessos 

legítims com a tal, no essent tampoc procedent tota presumpció de renúncia 

al cobrament de les factures que es pretengui invocar unilateralment i sense 

empara jurídica per part de l’Ajuntament. 

 

b) Pel que fa a la factura desestimada de “Analítica de la Granja Florejach” per 

import de 59,81 Euros, es correspon amb una analítica encarregada pel 

propi Ajuntament i que estava fora del planejament establert, de manera 

que és procedent exigir el seu abonament a aquesta Corporació. 

 

c) En relació amb la deducció de 20.084,11 euros d’amortització acumulada, 

per les raons ja exposades en l’escrit d’al·legacions de 14 d’abril de 2011 

(registre d’entrada número 811), entenem del tot improcedent la seva 

deducció sense que s’hagi reconegut el dèficit acumulat que es reclama. 
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Contràriament a les al·legacions de l’interessat i de conformitat amb els arguments 

jurídics compresos en els informes de la Secretaria de 21 de març de 2011 i de 6 

de juliol de 2011, procedeix desestimar el recurs interposat en allò que fa 

referència a aquest apartat pels següents motius: 

 

A. Les factures no reconegudes en els Comptes Generals de l’Ajuntament 

prescriuen en el termini de 3 anys ex articles 121-1 a 24 del Codi Civil de 

Catalunya o en el termini de 4 anys ex article 25.1 LGP, per tant, les 

factures “Obra zona d’expansió del municipi de Benavent” (03/10/2002), 

“Obra xarxa aigua potable” (16/12/2002), i “Canalització Camí d’Altorricó” 

(21/02/2003), s’han de considerar prescrites. 

 

B. La factura “Serveis afectats per l’obra de la rotonda Ctra. Benavent” 

(02/05/2003) té com a destinatari Benito Arnó e Hijos, S.A. i, en tot cas, al 

tenir com a data d’expedició la de 02/05/2003, gaudiria de la mateixa sort 

prescriptiva que les tres anteriors pels mateixos motius que els esmentats 

supra. 

 

C. Les factures “Canalització expansió municipi fins carret. Lleida”, “Canalització 

expansió municipi Dn-110”, i “Instal·lació canonada cocedero marisc”, són 

factures proforma i, en tot cas, al tenir com a any d’expedició l’any 2004, 

gaudirien de la mateixa sort prescriptiva que les quatre anteriors pels 

mateixos motius que els esmentats supra. 

 

D. La factura “Analítica de la Granja Florejach” fa referència a la gestió del 

servei amb plenes garanties higièniques sanitàries, obligació assumida pel 

concessionari ex clàusula segona del contracte de 21 de desembre de 1999. 

 

E. En relació amb la deducció de l’amortització acumulada, em remeto a allò 

informat anteriorment: l’amortització practicada ho és en relació amb els 

exercicis en els que el propi concessionari reconeix que no hi ha hagut 

dèficit, id est, els exercicis 2005, 2006 i 2007; per tant, no es dedueix 

l’amortització dels presumptes dèficits, sinó dels exercicis en els que el propi 

concessionari ha reconegut els seus guanys, ja que en el seu propi escrit no 

reclama dèficit d’aquests anys on hi ha amortització. 

 

Concloent, procedeix desestimar el recurs de l’interessat en allò que fa referència a 

la indemnització de 43.902,78 euros en concepte de “obres realitzades pel 

concessionari que han de revertir a l’Ajuntament”, i confirmar l’apartat quart de 

l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

 

Setena.- Impugnació de l’apartat cinquè de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 en allò que fa referència a indemnització en 

concepte “d’inversions de primera implantació” no reconeix a la mercantil 
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interessada cap indemnització amb la motivació prevista en aquest acord, que es 

remet a l’informe de la Secretaria de 21 de març de 2011. 

 

Contra aquesta resolució, el concessionari sol·licita una indemnització d’11.543,84 

euros ex al·legació segona del recurs (pàgina 8), de conformitat amb els següents 

arguments, resumits aquí: 

 

a) Ens remetem a les argumentacions que ja varem aportar en el darrer escrit 

d’al·legacions. 

 

Contràriament a les al·legacions de l’interessat i de conformitat amb els arguments 

jurídics compresos en els informes de la Secretaria de 21 de març de 2011 i de 6 

de juliol de 2011, procedeix desestimar el recurs interposat en allò que fa 

referència a aquest apartat pels següents motius: 

 

A. Els compresos en la consideració jurídica setena.D de l’informe de 21 de 

març de 2011. 

 

Concloent, procedeix desestimar el recurs de l’interessat en allò que fa referència a 

la indemnització d’11.543,84 euros en concepte “d’inversions de primera 

implantació”, i confirmar l’apartat cinquè de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

 

Vuitena.- Impugnació de l’apartat sisè de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 en allò que fa referència a indemnització en 

concepte de “devolució de garantia definitiva” reconeix a la mercantil interessada 

una indemnització de 751,27 euros. 

 

Concloent, el recurs de reposició de 24 d’agost de 2011 no planteja cap impugnació 

d’aquest apartat sisè de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011 ex al·legació segona 

del recurs (pàgina 8), per tant, no procedeix considerar-lo en aquest moment. 

 

 

Novena.- Impugnació de l’apartat setè de l’acord plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 en allò que fa referència al denominat “fons 

de reposició” desestima les al·legacions de la mercantil interessada de conformitat 

amb la motivació prevista en la consideració jurídica desena de l’informe de la 

Secretaria de data 6 de juliol de 2011. 

 

Contra aquesta resolució, el concessionari exposa els següents arguments, resumits 

aquí: 

 

a) La liquidació practicada per l’Ajuntament dedueix el fons de reposició per 

valor de 11.012,88 Euros, sense reconèixer el dèficit acumulat de la 
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concessió, la qual cosa considerem contradictòria en base a arguments ja 

exposats en anteriors epígrafs. 

 

b) Es considera “simplista i injustificat” la motivació de l’acord plenari de 14 de 

juliol de 2011. 

 

c) Mentre no sigui reconegut aquest dèficit per l’Ajuntament resulta 

improcedent deduir el fons de reposició, el qual ve generat per les tarifes del 

Servei que si són deficitàries, no es pot constituir. Per tant, el 

reconeixement del fons de reposició ha de comportar necessàriament el 

reconeixement del dèficit que permeti dotar-lo. En deduir aquest fons de 

reposició sense reconèixer el dèficit, l’Ajuntament incorreria en un evident 

enriquiment injust. 

 

Contràriament a les al·legacions de l’interessat i de conformitat amb els arguments 

jurídics compresos en els informes de la Secretaria de 21 de març de 2011 i de 6 

de juliol de 2011, procedeix desestimar el recurs interposat en allò que fa 

referència a aquest apartat pels següents motius: 

 

A. Els compresos en la consideració jurídica desena de l’informe de 6 de juliol 

de 2011, atès que les al·legacions del concessionari no presenten un nou 

debat jurídic propi d’un recurs de reposició, sinó més bé d’un escrit 

d’al·legacions. 

 

Concloent, procedeix desestimar el recurs de l’interessat en allò que fa referència a 

les al·legacions sobre el fons de reposició, i confirmar l’apartat setè de l’acord 

plenari de 14 de juliol de 2011. 

 

 

 

De conformitat amb totes aquestes consideracions jurídiques, PROPOSO: 

 

PRIMER.- Admetre a tràmit i desestimar íntegrament el recurs de reposició 

interposat per la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., en data 24 d’agost de 

2011 (registre d’entrada número 1584), contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià adoptat en la seva sessió extraordinària número 11/2011, de 

data 14 de juliol de 2011, mitjançant el qual s’estimen parcialment les al·legacions 

de la mercantil interessada i es reconeix a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, 

S.L.U. una indemnització al seu favor en concepte de liquidació de la concessió pel 

servei municipal d’abastament d’aigua pel període 1 de gener de 2000 al 31 de 

desembre de 2003, prorrogada tàcitament fins al 31 de desembre de 2010, per 

import de 28.339,75 euros, de conformitat amb la motivació supra esmentada. 

 

SEGON.- Confirmar in totum l’acord del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

adoptat en la seva sessió extraordinària número 11/2011, de data 14 de juliol de 

2011, mitjançant el qual es reconeix a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. 

una indemnització al seu favor en concepte de liquidació de la concessió pel servei 
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municipal d’abastament d’aigua pel període 1 de gener de 2000 al 31 de desembre 

de 2003, prorrogada tàcitament fins al 31 de desembre de 2010, per import de 

28.339,75 euros, i es considera –amb aquesta indemnització– saldada la concessió 

derivada del contracte administratiu de concessió de la gestió del servei públic de 

distribució d’aigua del municipi de Benavent de Segrià, de data 21 de desembre de 

1999. 

 

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

notifiqui aquest acte a la mercantil interessada, incloent en la resolució aquest 

informe de Secretaria de data 3 d’octubre de 2011, que es remet als informes de 

21 de març de 2011, de 29 d’abril de 2011, i de 6 de juliol de 2011, que formen 

part de l’acte impugnat; tot això a efectes de motivació per relationem ex article 

89.5 LRJAPiPAC. 

 

 

No obstant, l’Alcaldia i el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià decidiran el 

que creguin adient» (sic). 

 

 

De conformitat amb aquest Informe de la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 4 vots a favor del grup 

polític municipal de PM i de PPC, 2 abstencions substancials del grup polític 

municipal de CiU, i 3 abstencions presencials del Sr. Serentill, de la Sra. Pla, i del 

Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Admetre a tràmit i desestimar íntegrament el recurs de reposició 

interposat per la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., en data 24 d’agost de 

2011 (registre d’entrada número 1584), contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià adoptat en la seva sessió extraordinària número 11/2011, de 

data 14 de juliol de 2011, mitjançant el qual s’estimen parcialment les al·legacions 

de la mercantil interessada i es reconeix a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, 

S.L.U. una indemnització al seu favor en concepte de liquidació de la concessió pel 

servei municipal d’abastament d’aigua pel període 1 de gener de 2000 al 31 de 

desembre de 2003, prorrogada tàcitament fins al 31 de desembre de 2010, per 

import de 28.339,75 euros, de conformitat amb la motivació supra esmentada. 

 

Segon.- Confirmar in totum l’acord del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

adoptat en la seva sessió extraordinària número 11/2011, de data 14 de juliol de 

2011, mitjançant el qual es reconeix a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. 

una indemnització al seu favor en concepte de liquidació de la concessió pel servei 

municipal d’abastament d’aigua pel període 1 de gener de 2000 al 31 de desembre 

de 2003, prorrogada tàcitament fins al 31 de desembre de 2010, per import de 

28.339,75 euros, i es considera –amb aquesta indemnització– saldada la concessió 

derivada del contracte administratiu de concessió de la gestió del servei públic de 
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distribució d’aigua del municipi de Benavent de Segrià, de data 21 de desembre de 

1999. 

 

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

notifiqui aquest acte a la mercantil interessada, incloent en la resolució l’informe de 

Secretaria de data 3 d’octubre de 2011, que es remet als informes de 21 de març 

de 2011, de 29 d’abril de 2011, i de 6 de juliol de 2011, que formen part de l’acte 

impugnat; tot això a efectes de motivació per relationem ex article 89.5 LRJAPiPAC. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 21:10 hores del dia 10 d’octubre de 2011, 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 Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

No n’hi ha. 
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