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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 13/2011. 

Caràcter: Extraordinària i urgent. 

Data: dijous, 15 de setembre de 2011. 

Horari: de 14:00 hores a 14:15 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. 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

 

 

Absència del Sr. Manuel Català Ros (Regidor, 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. Ratificació, si s’escau, del caràcter urgent de la sessió. 

 

2. Aprovació, si s’escau, del Pla de Protecció Civil de Benavent de Segrià – Manual 

d’actuació per nevades. 

 

3. Donar compte, si s’escau, al Ple de l’expedient municipal HISENDA-5/2011, 

relatiu a la liquidació de l’exercici 2010. 

 

 

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. Ratificació, si s’escau, del caràcter urgent de la sessió. 

 

En data 8 de setembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

entre altres, va aprovar el Pla de Protecció Civil de Benavent de Segrià – Manual 

d’actuació per nevades. 

 

En data 13 de setembre de 2011, el redactor del Pla ha considerat necessari 

incloure nous documents i diferenciar la confecció d’una còpia pública i d’una còpia 

privada. 

 

Atès que el termini per justificar la subvenció vinculada a la confecció d’aquest pla 

de protecció civil finalitza el proper dia 17 de setembre de 2011 ex Ordre 

INT/46/2011, de 24 de març (DOGC número 5850, d’1 d’abril de 2011), i ateses 

aquestes modificacions al pla originalment aprovat. 

 

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

les Bases del Règim Local, i l’article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

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

Catalunya, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 7 vots a favor del grup 

polític municipal de PM, del PPC, i de CiU, i 2 abstencions presencials del Sr. Català 

i del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Ratificar la urgència de la sessió extraordinària número 13/2011, de 

conformitat amb la següent motivació: és preceptiu que el Ple de l’Ajuntament, com 

a òrgan competent ratione materiae, conegui i, si s’escau, aprovi l’expedient 

59/2011 abans del dia 17 de setembre de 2011, atès que aquest dia finalitza el 

termini per justificar la subvenció vinculada a l’acord. Aprofitant aquesta sessió es 

dóna compte al Ple de l’expedient HISENDA-5/2011, relatiu a la liquidació de 

l’exercici 2011. 

 

 

2. Aprovació, si s’escau, del Pla de Protecció Civil de Benavent de Segrià – 

Manual d’actuació per nevades. 

 

En data 8 de setembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la 

seva sessió ordinària número 12/2011, va aprovar el Pla de Protecció Civil de 

Benavent de Segrià – Manual d’actuació per nevades, en els termes que resten a 

l’expedient. 
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En data 13 de setembre de 2011, el redactor del Pla ha considerat necessari 

incloure nous documents i diferenciar la confecció d’una còpia pública i d’una còpia 

privada. 

 

Atès l’Ordre IRP/335/2010, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a 

l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció 

civil i per a l’elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil, i s’obre la 

convocatòria per a l’any 2010 (DOGC número 5650, de 15 de juny de 2010). 

 

Atès la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre, d’atorgament de subvencions 

adreçades a ens locals per a l’adquisició d’equipament per a la creació 

d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l’elaboració, la revisió i la 

implantació de plans de protecció civil (DOGC número 5777, de 17 de desembre de 

2010), mitjançant la qual s’atorga a l’Ajuntament de Benavent de Segrià una 

subvenció de 1.255,00 euros per elaboració i revisió pla. 

 

Atès l’Ordre INT/46/2011, de 24 de març, d’ampliació del termini de justificació de 

les subvencions atorgades mitjançant la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de 

desembre, previst en l’Ordre IRP/335/2010, de 7 de juny, per la qual s’aproven les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a 

l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció 

civil i per a l’elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil, i s’obre la 

convocatòria per a l’any 2010 (DOGC número 5850, d’1 d’abril de 2011), 

mitjançant la qual s’amplia fins al dia 17 de setembre de 2011 el termini de 

justificació de la subvenció. 

 

Atès el Pla de protecció civil de Benavent de Segrià – Manual d’actuació per a 

nevades elaborat, a càrrec d’aquest Ajuntament, pel Consell Comarcal del Segrià, 

presentat en aquest Ajuntament en data 8 de setembre de 2011. 

 

De conformitat amb els articles 47 i 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 

protecció civil de Catalunya, i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 

l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció 

civil municipals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 7 vots a favor del grup 

polític municipal de PM, del PPC, i de CiU, i 2 abstencions presencials del Sr. Català 

i del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el Pla de Protecció Civil de Benavent de Segrià – Manual 

d’actuació per nevades, en els termes que resten a l’expedient, tant en la seva 

còpia pública com en la seva còpia confidencial. 

 

Segon.- Deixar sense efectes l’aprovació del pla efectuada en data 8 de setembre 

de 2011, ja que la present la substitueix. 
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Tercer.- Trametre als Serveis Territorials a Lleida, del Departament d’Interior, de 

la Generalitat de Catalunya, 2 exemplars d’aquest Pla (en format paper i en format 

digital) per la seva homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya. 

 

Quart.- Acceptar la subvenció atorgada per la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de 

desembre, d’atorgament de subvencions adreçades a ens locals per a l’adquisició 

d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a 

l’elaboració, la revisió i la implantació de plans de protecció civil (DOGC número 

5777, de 17 de desembre de 2010), mitjançant la qual s’atorga a l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià una subvenció de 1.255,00 euros per elaboració i revisió de 

pla. 

 

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

diligenciï les diferents còpies del Pla de Protecció Civil de Benavent de Segrià – 

Manual d’actuació per nevades, i notifiqui aquest acord als Serveis Territorials a 

Lleida, del Departament d’Interior, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant les 

còpies diligenciades. 

 

Sisè.- Ordenar a l’Alcaldia i la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

que realitzin les actuacions adients per justificar la subvenció atorgada mitjançant 

la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre, d’atorgament de subvencions 

adreçades a ens locals per a l’adquisició d’equipament per a la creació 

d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l’elaboració, la revisió i la 

implantació de plans de protecció civil (DOGC número 5777, de 17 de desembre de 

2010). 

 

 

3. Donar compte, si s’escau, al Ple de l’expedient municipal HISENDA-

5/2011, relatiu a la liquidació de l’exercici 2010. 

 

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, del tenor literal següent: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

 

Decret d’Alcaldia número 226/2011. 

Expedient municipal número HISENDA-5/2011. 

Data: 12 de setembre de 2011. 

 

 

Antecedents. 

Atès l’elaboració per part de la Intervenció i els serveis administratius comptables 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de la liquidació i tancament de l’exercici 

comptable 2010. 
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Atès l’Informe de la Intervenció a la liquidació del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2010, de data 12 de setembre de 

2011; informe que resta a l’expedient. 

 

Atès l’Informe de la Intervenció de cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria de la liquidación del presupuesto, de data 12 de setembre de 2011; 

informe que resta a l’expedient. 

 

 

Fonaments jurídics. 

Articles 191.3 i 193.4 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. 

 

Articles 90 a 105 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. 

 

Articles 19 a 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària. 

 

Articles 15 a 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 

d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

 

 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià de l’exercici 2010, ordenant a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià que diligenciï aquesta liquidació, el Resultat Pressupostari de la qual és el 

següent: 

 

 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2010. 

 
 DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 960.855,88 848.565,22  112.290,66 
b. Altres operacions no financeres 510.894,00 500.780,71  10.113,29 
1. Total operacions no financeres (a+b) 1.471.749,88 1.349.345,93  122.403,95 
2. Actius financers 0,00 0,00  0,00 
3. Passius financers 320.445,29 43.339,83  277.105,46 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 1.792.195,17 1.392.685,76  399.509,41 
AJUSTOS     
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals   0,00  
5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici   182.735,73  
6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici   599.454,92  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    -17.209,78 
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Segon.- Aprovar el Romanent de Tresoreria a data 31 de desembre de 2010, amb 

el següent detall: 

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA. 

 
 Imports any 2010 Imports any 2009 

1. (+) Fons líquids  220.982,34  233.003,65 

2. (+) Drets pendents de cobrament  731.466,05  525.000,72 

(+) del pressupost corrent 528.546,48  339.783,68  

(+) de pressupostos tancats 202.919,57  185.994,04  

(+) d’operacions no pressupostàries 0,00  -777,00  

(−) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00  0,00  

3. (−) Obligacions pendents de pagament  738.542,51  929.627,91 

(+) del pressupost corrent 259.296,65  174.636,35  

(+) de pressupostos tancats 441.568,36  546.651,51  

(+) d’operacions no pressupostàries 37.677,50  216.187,39  

(−) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00  7.847,34  

I. Romanent de tresoreria total (1+2−3)  213.905,88  -171.623,54 

II. Saldos de dubtós cobrament  49.997,26  79.216,33 

III. Excés de finançament afectat  348.173,75  249.974,71 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I−II−III)  -184.265,13  -500.814,58 

 

 

Tercer.- Determinar els romanents de crèdit de conformitat amb el detall existent 

en la documentació que acompanya aquesta liquidació, i resumits com segueix: 

 

1-601,04 Urb. Placeta i entorn: 

 - Crèdit definitiu: 135.583,98 

 - Despeses compromeses: 0,00 

 - ORN: 0,00 

 - Romanent de crèdit: 135.583,98 

 - Crèdit a incorporar: 122.331,03 (1-601,04) 

 - Finançament de la incorporació: 

  a) 105.610,44 (750,04; compromís ferm d’aportació). 

  b) 16.720,59 (350,00; compromís ferm d’aportació). 

Existeix una incorporació anticipada d’aquest romanent de crèdit. 

 

1-601,25 3a fase llar d’infants: 

- Crèdit definitiu: 182.679,00 

 - Despeses compromeses: 0,00 

 - ORN: 0,00 

 - Romanent de crèdit: 182.679,00 

 - Crèdit a incorporar: 155.000,00 (1-601,25) 

 - Finançament de la incorporació: 

  a) 155.000,00 (750,06; excés de finançament afectat). 

 

1-601,31 Renovació xarxa de serveis municipals: 

- Crèdit definitiu: 660.000,00 

 - Despeses compromeses: 19.858,56 
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 - ORN: 19.858,56 

 - Romanent de crèdit: 640.141,44 

 - Crèdit a incorporar: 381.789,67 (1-601,31) 

 - Finançament de la incorporació: 

  a) 336.789,67 (750,03; compromís ferm d’aportació). 

  b) 45.000,00 (761,04; compromís ferm d’aportació). 

Modificació pressupostària a l’exercici 2011: procedirà en la quantitat d’ordenació 

de les contribucions especials vinculades (suplement de crèdit finançat amb nous 

ingressos i baixa/anul·lació en la quantitat a aportar directament pel propi 

Ajuntament). 

 

1-601,32 Carrer Racó: 

- Crèdit definitiu: 107.306,63 

 - Despeses compromeses: 102.978,28 

 - ORN: 0,00 

 - Romanent de crèdit: 107.306,63 

 - Crèdit a incorporar: 89.620,53 (1-601,32) 

 - Finançament de la incorporació: 

  a) 76.260,87 (750,01; excés de finançament afectat). 

  b) 13.359,66 (350,01; excés de finançament afectat). 

Modificació pressupostària a l’exercici 2011: preceptiva per import de 22.797,60 

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

 

1-601,37 FEESL – Ampliació llar d’infants: 

- Crèdit definitiu: 158.908,37 

 - Despeses compromeses: 158.908,37 

 - ORN: 123.756,50 

 - Romanent de crèdit: 35.151,87 

 - Crèdit a incorporar: 34.389,10 (1-601,37) 

 - Finançament de la incorporació: 

  a) 34.389,10 (720,05; excés de finançament afectat). 

Modificació pressupostària a l’exercici 2011: preceptiva per import de 762,77 

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

 

1-601,63 FEIL – Urbanització entorn llar d’infants: 

- Crèdit definitiu: 81.095,94 

 - Despeses compromeses: 81.095,94 

 - ORN: 38.810,23 

 - Romanent de crèdit: 42.285,71 

 - Crèdit a incorporar: 42.285,71 (1-601,63) 

 - Finançament de la incorporació: 

  a) 42.285,71 (720,04; excés de finançament afectat). 

Modificació pressupostària a l’exercici 2011: preceptiva per import de 654,97 

(suplement de crèdit finançat amb baixa/anul·lació). 
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Quart.- Atès la liquidació de l’exercici 2010 amb romanent de tresoreria negatiu i 

atès l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que es remeti 

l’expedient al Ple de l’Ajuntament, proposant les mesures previstes en els apartats 

1, 2 i 3 de l’article 193 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, de conformitat 

amb l’Informe de la Intervenció a la liquidació del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2010, de data 12 de setembre de 

2011, i l’Informe de la Intervenció de cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria de la liquidación del presupuesto, de data 12 de setembre de 2011. 

 

 

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

remeti còpia diligenciada de l’expedient de liquidació del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2010 a l’Administració General de 

l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en suport paper i telemàtic. 

 

 

Sisè.- Donar compte específic del present Decret i de la resta de l’expedient 

municipal número HISENDA-5/2011, al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

en la propera sessió que es celebri». 

 

De conformitat amb l’article 193.4 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, l’Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per 7 vots a favor del grup polític municipal de PM, 

del PPC, i de CiU, i 2 abstencions presencials del Sr. Català i del Sr. Bernal, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- El Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià declara que resta assabentat 

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

l’exercici 2010 (expedient municipal número HISENDA-5/2011). 

 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 14:15 hores del dia 15 de setembre 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 

 

 

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

 

El Sr. Sales fa constar que hi ha molts punts que es tramiten per urgència, i 

considera que el poble no es mereix això. 
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