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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 18/2011. 

Caràcter: Extraordinària i urgent. 

Data: dimarts, 27 de desembre de 2011. 

Horari: de 20:30 hores a 21:00 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. Expedient Ple-18/2011.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del caràcter 

urgent de la sessió. 

 

2. Expedient Hisenda-3/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient de 

modificació de crèdits 4/2011 al Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2011. 

 

3. Expedient 54/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva de la modificació i regulació 

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

2012. 

 

4. Aprovació, si s’escau, de la moció “para pedir compensación en el IRPF y en las 

cuotas de la Seguridad Social de las pérdidas en la campanya de fruta dulce”. 

 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

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. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

 

1. Expedient Ple-18/2011.- 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 17.4 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 definitius relatius a ordenances fiscals, i el text íntegre de les ordenances 

o de les seves modificacions, s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, 

sense que entrin en vigor fins que s’hagi realitzat aquesta publicació. 

 

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

l’Ajuntament de Benavent de Segrià amb vigència a partir del dia 1 de gener de 

2012, i per tant, és preceptiu publicar l’acord corresponent com a màxim el dia 31 

de desembre de 2011. 

 

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 18/2011, de data 27 de desembre 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 
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procedir, si s’escau, a la seva publicació com a molt tard el dia 31 de desembre de 

2011. 

 

 

2. Expedient Hisenda-3/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

de modificació de crèdits 4/2011 al Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2011. 

 

Atès que la Intervenció municipal ha detectat una sèrie de disfuncions a diverses 

aplicacions de l’estat de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2011. 

 

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 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, del PPC i de CiU, 

el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 4/2011, 

mitjançant suplement de crèdit finançat a través de baixa per anul·lació, següent al 

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

 

A. Suplement de crèdit (=SC): 

 
Aplicació pres. Descripció Imp. inicial Augment Imp. definitiu 

9-131,00 SC Eventual Admin. Gral: retribució bàsica 98.250,00 4.500,00 102.750,00 

9-212,01 SC Manteniment Casa de la Vila 8.000,00 3.000,00 11.000,00 

9-213,02 SC Manteniment equips d’oficina 4.000,00 4.500,00 8.500,00 

9-226,03 SC Publicacions en diaris oficials 2.500,00 8.000,00 10.500,00 

9-227,06 SC Estudis tècnics i treballs realitzats per altres empreses 15.000,00 12.000,00 27.000,00 

1-640,00 SC Estudis i treballs tècnics 5.000,00 20.000,00 25.000,00 

Total SC  52.000,00  

 

B. Finançament mitjançant baixa per anul·lació (=BA): 

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

1-213,00 BA Manteniment maquinària xarxa aigua potable 10.000,00 7.000,00 3.000,00 

1-213,01 BA Manteniment maquinària xarxa de clavegueram 10.000,00 7.000,00 3.000,00 

3-270,00 BA Devolució d’ingressos indeguts 9.073,34 8.000,00 1.073,34 

4-270,01 BA Liquidació anterior concessió servei municipal d’aigua 40.788,09 25.000,00 15.788,09 

4-465,03 BA Consell Comarcal: altres prestacions supramunicipals 5.500,00 5.000,00 500,00 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

Total BA  52.000,00  

 

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

4/2011 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 4/2011 

(suplement de crèdit finançat amb baixa per anul·lació), 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. 

 

 

3. Expedient 54/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva 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. 

 

Atès que en data 9 de novembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en la seva sessió extraordinària i urgent número 16/2011, va aprovar 

provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals números 1, 3, 5, 6, 7, 10, 

11, 12, 13, i la disposició final única de les Ordenances Fiscals números 1 a 17, i va 

aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la taxa per 

guals i reserves a la via pública. 

 

Atès que en data 10 de novembre de 2011 i 15 de novembre de 2011, 

respectivament, es va publicar anunci al taulell d’edictes de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 162, 

sotmetent l’acord d’aprovació provisional a tràmit d’exposició pública per un termini 

de 30 dies hàbils. 

 

Atès que en data 23 de desembre de 2011, la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià ha evacuat certificat sobre el resultat del tràmit d’exposició 

pública, constant la presentació dins de termini de l’al·legació amb número 

d’entrada 2383, de 19 de desembre de 2011, presentada pel Sr. Josep Maria Palau 

Llobera, Regidor del Partit Popular de Catalunya 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 –en votació separada del primer 
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apartat de l’esmena del grup polític municipal del PPC i de la proposta d’Alcaldia– 

aprova per 5 vots a favor del grup polític municipal del PPC i de CiU, i 4 vots en 

contra del grup polític municipal de PM (l’apartat primer), 5 vots a favor del grup 

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

(l’apartat segon), 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, del PPC i de CiU 

(l’apartat tercer), 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, del PPC i de CiU 

(l’apartat quart), i 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, del PPC i de CiU 

(l’apartat cinquè), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Estimar l’apartat primer de l’esmena presentada pel Partit Popular de 

Benavent de Segrià, i no aprovar definitivament la modificació de l’article 8 de 

l’Ordenança Fiscal número 1 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, reguladora de 

l’impost sobre béns immobles, en els termes aprovats provisionalment en data 9 de 

novembre de 2011, i per tant, congelar aquest impost per a l’any 2012, en els 

mateixos termes que els meritats l’any 2011. 

 

Segon.- Estimar l’apartat segon de l’esmena presentada pel Partit Popular de 

Benavent de Segrià, i aprovar definitivament la modificació de les Ordenances 

Fiscals números 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, i la disposició final única de les 

Ordenances Fiscals 1 a 17, de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a l’exercici 

2012, en els termes següents aprovats provisionalment en data 9 de novembre de 

2011, corregint l’article 4.1 de l’Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’impost 

sobre vehicles de tracció mecànica: 

 

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

MECÀNICA. 

 

Correcció de l’article 4.1 que passa a tenir la següent redacció: 

 

1. L’impost s’exigirà d’acord amb les següents tarifes: 

 

Potència i classe de vehicle Quota (€) 

A) Turismes:  

De menys de vuit cavalls fiscals 12,62 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 71,94 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 89,61 

De 20 cavalls fiscals en endavant 112,00 

  

B) Autobusos:  

De menys de 21 places 83,30 

De 21 a 50 places 118,64 

De més de 50 places 148,30 

  

C) Camions:  
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De menys de 1.000 kilograms de càrrega útil 42,28 

De 1.000 a 2.999 kilograms de càrrega útil 83,30 

De més de 2.999 a 9.999 kilograms de càrrega útil 118,64 

De més de 9.999 kilograms de càrrega útil 148,30 

  

D) Tractors:  

De menys de 16 cavalls fiscals 17,67 

De 16 a 25 cavalls fiscals 27,77 

De més de 25 cavalls fiscals 83,30 

  

E) Remolcs i semiremolcs utilitzats per vehicles de tracció 

mecànica: 

 

De menys de 1.000 i més de 750 kilograms de càrrega útil 17,67 

De 1.000 a 2.999 kilograms de càrrega útil 27,77 

De més de 2.999 kilograms de càrrega útil 83,30 

  

F) Vehicles:  

Ciclomotors 4,42 

Motocicletes fins 125 centímetres cúbics 4,42 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics 7,57 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics 15,15 

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics 30,29 

Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics 60,58 

 

 

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: 

 

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: 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

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: 

 

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 5,00 
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superior a 4 anys), per informe. 

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: 

 

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: 
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 €/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 

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. 
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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 la ludoteca 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. 

 

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. 
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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. 

 

Tercer.- Estimar l’apartat tercer de l’esmena presentada pel Partit Popular de 

Benavent de Segrià, i aprovar definitivament la creació ex novo de l’Ordenança 

Fiscal número 18 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, reguladora de la taxa per 

guals i reserves a la via pública, per a l’exercici 2012, en els termes aprovats 

provisionalment en data 9 de novembre de 2011. 

 

Quart.- Publicar el text íntegre de les Ordenances Fiscals números 1 a 18 de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià aprovades definitivament mitjançant el present 

acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

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

del present acord. 

 

 

4. Aprovació, si s’escau, de la moció “para pedir compensación en el IRPF y 

en las cuotas de la Seguridad Social de las pérdidas en la campanya de 

fruta dulce”. 

 

A propuesta del Sr. Josep Maria Palau Llobera, como portavoz del Grupo Partit 

Popular en el Ayuntamiento de Benavent de Segrià, al amparo de lo dispuesto en el 

art. 97.3 en relación al art. 91.4 del Real Decreto 2568/186 de 28 de noviembre, 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la 

siguiente: 

 

MOCIÓN 

 

PARA PEDIR COMPENSACIÓN EN EL IRPF Y EN LAS CUOTAS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PÉRDIDAS EN LA CAMPAÑA DE FRUTA DULCE. 

 

A causa de la crisis producida por la bacteria E.coli en Europa, más conocida como 

la bacteria de los pepinos, se produce un descalabro en los mercados 

internacionales, con el cierre de muchos de ellos, principalmente en Alemania, lo 

que representa una reducción de la exportación de fruta dulce o fruta de hueso, 

básicamente melocotón y nectarina, de más del 90%. 

 

La inexistencia de exportación produce, a su vez, un exceso de producción que el 

mercado nacional no puede asumir, dando como consecuencia una superproducción 

que lleva al desplome del valor del producto por el bajo consumo. Las cotizaciones 
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de melocotón y nectarina fueron de las más bajas de los últimos 20 años, bajando 

más de un 50%. 

 

Teniendo en cuenta que hubo una nula voluntad políticas de las autoridades, tanto 

europeas como españolas, para buscar una solución y regular la oferta y los 

mercados de la fruta de hueso que paliara la situación. 

 

Se propone al Pleno de la Corporación, y este aprueba por 9 votos a favor del grupo 

político municipal de PM, del PPC y de CiU, la adopción de los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

Primero.- El Ayuntamiento de Benavent de Segrià insta al Gobierno de España la 

reducción, para el periodo impositivo de 2011, de los índices de rendimiento neto 

aplicable al método de estimación objetiva del impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, y/o la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social por un 

mínimo de tres meses, para las actividades agrícolas afectadas por la crisis de 

precios, de los agricultores de fruta dulce del municipio de Benavent de Segrià. 

 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, al 

Ministro responsable de Economía y Hacienda, al Ministro responsable de 

Agricultura, al Presidente del Congreso de los Diputados y a los Grupos Políticos del 

Congreso de los Diputados. 

 

 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 21:00 hores del dia 27 de desembre 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 

 

 

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

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

Segrià per a l’any 2012. 

 

3.1. De conformitat amb l’article 107.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 

l’article 97.5 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, la 

Secretaria de l’Ajuntament informa al Ple de la procedència de debatre, en primer 

lloc, l’esmena presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de Catalunya 

en data 19 de desembre de 2011 (registre d’entrada 2383 al Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

3.2. El Sr. Palau explica que no està d’acord en apujar l’IBI. Els motius que dono 

són aquests: el motiu de la presentació d’aquesta al3legació només és que a dia 

d’avui augmentar l’IBI suposarà que la totalitat dels veïns de Benavent tindran una 

sobrecarga en les seves economies de molt difícil de superar, essent 

contraproduent, entenent jo que hi ha alternatives per poder superar aquesta any 

sense tenir que pujar l’impost. L’alternativa a la pujada passa per quatre eixos, que 

són els següents: ficar en marxa de manera immediata el concurs de renovació dels 

llocs de treball d’aquest Ajuntament que ja està aprovat pel Ple municipal; això 

suposarà guanyar en eficàcia i eficiència i amb un estalvi de diners considerable, i 

també un ajustament de la feina de l’arquitecte i de l’aparellador. Segon, negociar 

tots els contractes amb les empreses i concessionaris dels serveis com podent ser 

parcs i jardins, camp de futbol, etc. Baixar a la meitat les subvencions que es 

donen a totes les associacions. I quart, control estricte del pressupost, no gastar 

més del que s’ingressi. Crec que aquestes quatre mesures ens aportaran un estalvi 

d’uns 40.000 euros, que juntament amb la pujada d’altres impostos farà factible no 

tenir que apujar l’IBI almenys aquest any, perquè de vivendes en tenim tots. 

 

3.3. El Sr. Català explica que nosaltres, en definitiva, estem d’acord en part del que 

diu el Josep Maria; no és moment de carregar més a la gent i creiem que 

bàsicament la manera de solventar això, ens estem movent cada any entre uns 

pressupostos entre un milió i dos milions d’euros, llavors el que s’ha de fer és 

ajustar el pressupost d’alguna manera. 

 

3.4. El Sr. Serentill explica que nosaltres, ja ho vam dir l’altra vegada, no ens fa 

cap gràcia ni ens agrada pujar aquest impost però amb els números que ens ha 

presentat la Secretaria davant la taula hem vist necessari de fer aquesta proposta i 

portar-la aquí al Ple perquè [inintel·ligible en l’audició] l’Ajuntament. Reduir el 

pressupost sí que es pot reduir, no ens quedarà un altre remei, però tot i amb això 

tindrem molts problemes, molts. Nosaltres buscàvem una aprovació coherent entre 

tots ja que aquest deute, com sabeu, és responsabilitat de tots, vostra com antic 

govern i nostra com actual govern, i llavors volíem una aprovació que tots 
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estiguéssim d’acord precisament per poder treure aquest deute que hauria de ser, 

tal i com va dir el Secretari, de dos anys i després segurament que s’hauria pogut 

abaixar una altra vegada al lloc que estava, inclús segons els números de 

Secretaria, una mica menys i tot. Nosaltres, com vam dir a l’altre Ple, estem 

supeditats al que dieu vosaltres perquè tampoc volem assumir una responsabilitat 

que no ens pertoca tan sols a nosaltres i votarem amb consonància al que els altres 

grups votin. Només això. 

 

3.5. La Il·lm. Sra. Alcaldessa comenta que en aquest tercer punt, abans de passar a 

la seva votació, voldria fer una reflexió. M’agradaria molt acabar aquest darrer Ple 

donant la notícia, com avui porta a la premsa, que al nostre municipi no hi haurà 

increment de taxes ni de impostos, doncs la realitat de la nostra tresoreria no ens 

permet avui per avui fer-ho possible. Sí informar-vos que una de les prioritats de 

tresoreria que teníem a 30 de desembre es deixar a cero les dues pòlisses 

concertades amb IberCaja i BBVA, cons s’ha pogut portar a terme, IberCaja ja està 

tancada i dijous ho farem amb la del BBVA, tenim en compte que des del mes 

d’octubre s’han paralitzat tots els pagaments a proveïdors, només es paga llum i 

telèfon. Esperem que aquesta bona actuació ens permeti continuar tenint la 

confiança de les entitats bancàries per poder renovar el proper any. Hi ha molts 

municipis que el 30 de desembre no podran deixar a cero les seves pòlisses, 

constatat avui mateix pel director d’una entitat bancària i tampoc porten a terme 

l’increment ni de taxes ni de impostos. Començar l’any 2012 amb aquesta 

expectativa de tresoreria pot ser molt difícil aguantar obert la Casa de la Vila o 

Ajuntament. Crec que a tots, els que avui tenim la responsabilitat de tirar endavant 

l’Ajuntament, indistintament del color polític, perquè tots junts formem i 

representem el Consistori municipal, us demano tenir una actitud valenta i realista 

davant la situació que tenim a les arques de l’Ajuntament. Tant se val, nosaltres no 

podem permetre, arribar amb aquesta situació de tenir que prendre mesures més 

dràstiques que les que ara hem de decidir entre tots i amb la vàlua explicació, del 

Secretari qui realment ens aconsella, pel bé del nostre consistori i perquè més tard 

no ens empenedim de no haver-ho fet. Quan sigui al març o juny i no puguem 

pagar nòmines ni els préstecs concertats al 2009 per eixugar deute, si no prenem 

aquetes mesures entre tots. Cóm ho farem? Jo al 2013, ja no faré d’alcaldessa, si la 

situació d’aquells moments ens permeten reconduir la situació i minorar impostos 

molt millor, però avui una vegada més us demano un acte de valentia i entre tots 

decidir. 

 

3.6. El Sr. Palau comenta que jo crec que un any, l’any 2012, tal i com està la 

situació econòmica, aquestes mesures –i si es pot aplicar alguna més, perquè 

alguna d’aquestes les farem igual–, més la pujada de les taxes, menys el romanent 

que va dir el Secretari, eren 50.000 euros, jo crec que passem dels 60.000 amb 

això. 

 

3.7. La Il·lm. Sra. Alcaldessa respon que ja parlarem de més a prop quan tinguem 

els rebuts dels préstecs al març que començaran a caure els préstecs per eixugar el 

deute 2003, 2004, 2005, 2006, llavors tornarem a parlar. Si no l’hem apujat, no 

l’hem apujat, i si no hi ha diners per a nòmines, anirem baixant coses; suposo que 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

os heu donat compte que hi ha menys intensitat de llum, hem rebaixat llum cada 

mes, pagàvem uns 12.000 euros de llum, ara paguem 8.000, i si os heu donat 

compte hem baixat la intensitat de llum perquè no hi ha diners ni per pagar la llum 

i me plantejat segons com ara s’ha reduït això, segons les properes factures de 

llum començà a triar, a mirar, farola sí, farola no. No queda gran cosa per baixar 

més. De telèfon sortim a 300 euros, no passem d’aquí; la quantitat que hem 

rebaixat d’anys anteriors, impressionant. De diners no arriben, ens hem de sostenir 

amb els 12.000 o 17.000 que arriben de la Generalitat i de l’Estat. La Generalitat 

tampoc pot pagar en aquests moments, hi ha uns 90.000 o 100.000 euros 

pendents. El que podem resistir anirem fen, ja os ho direm. 

 

3.8. El Sr. Serentill comenta que ens haurem de plantejar el treure a algun de 

personal, el que deia el Josep Maria dels jardins, sí que podem reduir, però si 

traiem el que és Shalom, Ambijardins i Olimplay, això ho haurà de fer una altra 

persona, perquè amb els que tenim no ho podem portar tot això. Reduirem algo 

però reduirem poc. He fet números. Reduïm més nosaltres que la teva proposta [la 

del Sr. Palau]. Després aquí falta la baixa que farà la participació de l’Estat que és 

sobre un 10 %. Tindrem molts problemes però bé ho haurem de subsanar. Jo quan 

vaig veure aquesta moció, també faig fer números, aquesta al·legació perdó, i bé 

em surten molt justets però crec que amb 50.000 euros ja ens sortim. 

 

3.9. El Sr. Sales explica que em quedo sorprès de que vosaltres veu dir quer no es 

podia rebaixar més, i ara veig que tots dos tenien els números fets i el que es pot 

rebaixar. Al cap de tres dies de la reunió ja es funcionaritzaven dos puestos de 

l’Ajuntament. Sem fa raro ara veure aquesta esmena, sé que és complicat però s’ha 

de ficar valor i amb persones optimistes al davant les coses funcionen; les persones 

que veuen les coses negres des del primer dia que van fer la proposta de tirar això 

endavant. No demano una contesta. 

 

3.10. El Sr. Serentill contesta que no demanes una contesta, però jo contesto, no 

em pots privar d’això. De no treure res no ho hem dit mai que no es pugui treure 

res, sempre es pot treure, i dràsticament si convé. Després, de pessimistes no ho 

hem set mai, si fóssim pessimistes no veuríem com podem sortir [li interromp el Sr. 

Sales, i el Sr. Serentill demana que el deixi acabar]. Nosaltres fem números, són 

molt dràstics aquests números, i no m’agraden gens però fent aquests números 

podem salvar algo, no salvarem tot el que s’ha de salvar, ni molt menys, i això serà 

només l’any 2012; al 2013 doncs ja ho veurem el que passarà, però nosaltres 

optimistes sempre ho hem set, i si no fóssim optimistes tot el que s’ha baixat, i tot 

el que s’ha fet, i tot el que s’ha salvat, no hauria sortit. Nosaltres som molt 

optimistes, molt. 

 

3.11. La Il·lm. Sra. Alcaldessa explica que també vam dir quan vam fer l’aprovació 

inicial de l’IBI que tots ens comprometíem a fer propostes, mirant d’aportar 

cadascun a veure que es pot fer, la idea, la intenció, sabíem de bon principi que 

segurament no tiraria endavant, però comencem a retallar en personal, en llum; jo 

no voldria que tinguéssiu la idea que som un equip pessimista, tot el contrari, aquí 

hem posat molt valor i optimisme. 
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3.12. El Sr. Sales comenta que quan vam parlar al despatx, si no aprovem això 

s’haurà de tancar l’Ajuntament. 

 

3.13. El Sr. Bernal comenta que per fer les propostes hem de tindre informació. 

L’Alcaldessa li respon que la teniu. El Sr. Bernal respon que des de fa una setmana 

de quatre o cinc coses que vam demanar em sembla que hi ha dos o tres només, 

d’enjardinament i coses d’aquestes no teníem res. L’Alcaldessa li respon que el que 

van demanar se us va donar [la Secretaria confirma que sí, excepte la participació 

en tributs de l’Estat i la Generalitat, que no tenim dades suficients per calcular-ho). 

 

3.14. La Il·lm. Sra. Alcaldessa dóna per finalitzat el debat. 

 

3.15. Finalitzat el debat es procedeix a la votació de l’apartat primer de l’esmena 

presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de Catalunya i de la 

proposta d’Alcaldia de data 23 de desembre de 2011, amb votació separada per 

cadascun dels seus apartats resolutoris, tal i com s’indicava a la proposta meritada. 
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