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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 1/2011. 

Caràcter: Extraordinària. 

Data: dijous, 20 de gener de 2011. 

Horari: de 20:35 hores a 21:00 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

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

 

Sr. Josep Maria Palau i Llobera, 1r Tinent d’Alcalde, PPC. 

Sr. Pere Ferran Serentill i Sales, 2n Tinent d’Alcalde, PSC. 

Sr. Ramon Subirà i Farré, Regidor, PSC. 

Sr. Arcadi Solà i Masià, Regidor, No adscrit. 

Sr. Manel Català i Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magda Pla i Pla, Regidor, CiU. 

Sr. Manel Bernal i Garcia, Regidor, CiU. 

 

Absència del Sr. Andreu Subies i Forcada, Regidor, CiU. 

 

Són presents la Sra. Sílvia Bori i Falip i el Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari 

Interventor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient 27/2010.- Aprovació, si s’escau, del requeriment al licitador que ha 

presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el procediment de licitació 

del contracte de gestió del servei municipal de l’escola bressol l’Estelada de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, de la 

documentació i garantia definitiva exigida als Plecs i en la Llei de Contractes del 

Sector Públic. 

 

2. Expedient 51/2010.- Realització, si s’escau, del sorteig públic, per mitjà d’un 

sistema d’insaculació, amb l’objecte de designar els membres titulars i suplents de 

la Mesa electoral corresponent a les Eleccions a Cambres Agràries a celebrar en 

data 20 de febrer de 2011. 

 

3. Expedient 2/2011.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal dels tributs 

d’acreditament anual per a l’exercici 2011. 
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4. Expedient 3/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’inici de l’expedient de contractació 

d’una operació de tresoreria per import de 250.000,00 euros, aprovació dels plecs, i 

inici de la licitació. 

 

5. Expedient 5/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació puntual de les 

Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi de Benavent de Segrià, 

relativa a l’article 91, Zona eixampla, Clau 2. 

 

6. Expedient 6/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del projecte d’execució 

d’urbanització del carrer Placeta i entorn de Benavent de Segrià. 

 

7. Expedient 7/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del projecte bàsic i executiu 

modificat de renovació de la xarxa de serveis (fase 1). 

 

8. Expedient 10/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient d’imposició i 

ordenació concreta de contribucions especials per les obres d’urbanització del carrer 

Placeta i entorn. 

 

9. Expedient 11/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient d’imposició i 

ordenació concreta de contribucions especials per les obres de renovació de la 

xarxa de serveis (fase 1). 

 

10. Expedient 12/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del padró de subjectes 

passius de la taxa per cementiri municipal de l’exercici 2011. 

 

11. Expedient 13/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del padró de subjectes 

passius de la taxa per recollida, transport i tractament d’escombreries i altres 

residus urbans de l’exercici 2011. 

 

12. Expedient HIS-01/2011.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per a l’exercici 

2011 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per l’any 

2010. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Expedient 27/2010.- Aprovació, si s’escau, del requeriment al licitador 

que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el 

procediment de licitació del contracte de gestió del servei municipal de 

l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

modalitat de concessió, de la documentació i garantia definitiva exigida als 

Plecs i en la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

En data 10 de gener de 2011, el Comitè d’experts competent per valorar les 

propostes de prestació dels serveis presentades pels licitadors interessats en el 

procediment d’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de l’escola 

bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de 
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concessió, va celebrar la seva sessió, examinant i valorant les ofertes, segons 

consta en l’acta aixecada per la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 14 de gener de 2011, la Mesa de contractació competent per conèixer de 

l’examen de les ofertes presentades pels licitadors del contracte de gestió del servei 

municipal de l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en 

la modalitat de concessió, va acordar, segons consta en la seva acta, el següent: 

«Únic.- Proposar al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià l’adjudicació del 

contracte de gestió del servei municipal de l’escola bressol l’Estelada de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, a favor de la Sra. Belén Rubinat Arqué, al ser 

l’oferta econòmicament més avantatjosa, previ requeriment de la documentació i 

garantia definitiva prevista en el Ple de clàusules d’explotació, i prèvia comprovació 

del correcte compliment dels annexos». 

 

Atès l’article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 

Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, i la Clàusula 9 del Plec de 

clàusules d’explotació, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor 

del Grup Municipal de PSC, del PPC, de CiU, i del Regidor No adscrit, i 1 abstenció 

del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Requerir a la Sra. Belén Rubinat Arqué, com a licitador que ha presentat 

l’oferta econòmicament més avantatjosa, per a que, en el termini de 10 dies hàbils 

comptador a partir del dia següent al de la recepció del present requeriment, per a 

que aporti la següent documentació: 

 

a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte 

del contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes 

de l’esmentat Impost. En cas de no subjecció, que presenti declaració motivada 

al·legant aquest extrem. 

 

b) Certificat específic i actualitzat de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 

c) Certificat positiu i actualitzat, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

d) Declaració actualitzada de no trobar-se afectat per les prohibicions per 

contractar amb l’Administració definides a l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

e) Garantia definitiva per la prestació del servei, que es fixa en 4.920,55 euros (5 

% del pressupost del servei pel primer any, IVA exclòs). 
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f) Pòlissa d’assegurança exigida per la clàusula 17.1.m) del Plec de clàusules 

d’explotació (pòlissa i pòlisses que cobreixin la responsabilitat civil amb una 

cobertura mínima de dos-cents mil euros (200.000,00 €) per víctima i de 

1.500.000,00 € per sinistre, essent a càrrec del concessionari el pagament de les 

primes corresponents; tot el personal depenent del concessionari directament o 

indirecta gaudirà de la corresponent assegurança amb cobertura d’accident en els 

termes previstos en aquesta clàusula). 

 

g) Declaració del personal inclòs en la proposta presentada per la Sra. Belén 

Rubinat Arqué mitjançant la qual es comprometi a la prestació del servei durant el 

termini d’execució del contracte (1 any). 

 

Segon.- Informar a la Sra. Belén Rubinat Arqué, que de no complir adequadament 

el present requeriment en el termini indicant en l’apartat anterior, es considerarà 

que aquest licitador ha retirat la seva oferta ex art. 135.2 LCSP. 

 

Tercer.- Notificar el present acord als licitadors interessats. 

 

 

2. Expedient 51/2010.- Realització, si s’escau, del sorteig públic, per mitjà 

d’un sistema d’insaculació, amb l’objecte de designar els membres titulars 

i suplents de la Mesa electoral corresponent a les Eleccions a Cambres 

Agràries a celebrar en data 20 de febrer de 2011. 

 

Atès el Decret 181/2010, de 23 de novembre, pel qual es convoquen les eleccions a 

cambres agràries de Catalunya de l’any 2011 (DOGC número 5764, de 26 de 

novembre de 2010), mitjançant el qual es convoca la celebració d’eleccions a 

cambres agràries pel dia 20 de febrer de 2011. 

 

Atès els articles 26 i 80 a 94 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 

Electoral General, i els articles 18 a 23 de la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de 

Cambres Agràries, que regulen la competència dels Ajuntaments per la formació de 

les meses electorals, mitjançant sorteig públic, de entre les persones censades 

menors de 65 anys i que sàpiguen llegir i escriure, essent preceptiu que el 

President tingui el títol de batxiller i el de formació professional de segon grau o, 

subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent. 

 

Atès la Resolució AAR/4172/2010, de 23 de desembre, per la qual es fan públiques 

les meses i els col·legis electorals per a les eleccions a cambres agràries (DOGC 

número 5789, de data 4 de gener de 2011). 

 

Atès el cens d’electors facilitat per la Direcció General de Planificació i Relacions 

Agràries, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural, de la Generalitat de Catalunya. 
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L’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposa al Ple, i aquest adopta 

per 8 vots a favor del Grup Municipal del PSC, del PPC, de CiU, i del Regidor No 

adscrit, i 1 abstenció del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Procedir a realitzar el sorteig públic, per mitjà d’un sistema d’insaculació, 

amb l’objecte de designar el President i Vocals de la Mesa Electoral (única), així 

com a dos suplents per a cada un dels membres de la Mesa, corresponents a les 

Eleccions a Cambres Agràries a celebrar el 20 de febrer de 2011, prèvia 

determinació de les persones que poden concórrer al sorteig públic segons els 

llistats confeccionats per la Secretaria de l’Ajuntament (excloents els electors que 

són també elegibles/candidats), de conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l’article 22 de la Llei 17/1993, 

de 28 de desembre, de Cambres agràries. 

 

Segon.- De conformitat amb els resultats del sorteig, designar els membres de les 

Mesa electoral que el sorteig ha determinat, que són els següents: 

 

President: Sr. Bartolomé Garcia Hortet, DNI. 43716144K. 

1er Vocal: Sra. Rosalina Gort Duaigues, DNI. 40850520J. 

2n Vocal: Sra. Rosario Alrich Farre, DNI. 78057113N. 

 

1er Suplent de President: Sr. Rogelio Canela Subirada, DNI. 40893449R. 

2n Suplent de President: Sr. Nestor Bertran Palau, DNI. 43711964G. 

 

1er Suplent de 1er Vocal: Sr. José Florensa Tarruella, DNI. 40885636P. 

2n Suplent de 1er Vocal: Sr. Juan Serentill Rubio, DNI. 40867109L. 

 

1er Suplent de 2n Vocal: Sr. José Fenoll Pla, DNI. 40890900M. 

2n Suplent de 2n Vocal: Sra. Pilar Serentill Borras, DNI. 40829038J. 

 

Tercer.- Notificar la referida designació com a President i Vocals de la Mesa 

Electoral, i als seus suplents, als interessats, en el termini de tres dies següents a 

la celebració del sorteig. 

 

Quart.- Comunicar el present acord a la Junta Electoral Territorial de Lleida. 

 

 

3. Expedient 2/2011.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal dels tributs 

d’acreditament anual per a l’exercici 2011. 

 

Atès que l’article 10.5 de l’Ordenança Fiscal número 1 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de l’impost sobre béns immobles, preveu que el període 

voluntari de pagament serà entre el dia 1 de març i el dia 30 d’abril, tots dos 

inclosos, si bé per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el període de 
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cobrament voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-

se en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Atès que l’article 7.2 de l’Ordenança Fiscal número 3 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, preveu que el 

període voluntari de pagament serà entre el dia 1 de març i el dia 30 d’abril, tots 

dos inclosos, si bé per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el període 

de cobrament voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot 

publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament. 

 

Atès que l’article 5.3 de l’Ordenança Fiscal número 7 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de la taxa per cementiri municipal, preveu que el període 

voluntari de pagament serà entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre, tots dos 

inclosos, si bé per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el període de 

cobrament voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-

se en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Atès que l’article 7.4 de l’Ordenança Fiscal número 8 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de la taxa per recollida, transport i tractament 

d’escombreries i altres residus urbans, preveu que el període voluntari de 

pagament serà entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre, tots dos inclosos, si bé 

per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el període de cobrament 

voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-se en el 

Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Atès que en data 22 de desembre de 2010, amb número 1355, va tenir entrada al 

Registre de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, la planificació, per a l’exercici 

2011, del cobrament de les taxes delegades a l’Organisme Autònom de Gestió i 

Recaptació de Tributs Locals, de la Diputació de Lleida. 

 

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

l’article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament General de Recaptació, aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova 

per 8 vots a favor del Grup Municipal del PSC, del PPC, de CiU, i del Regidor No 

adscrit, i 1 abstenció del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Establir el següent calendari fiscal dels tributs d’acreditament anual per a 

l’exercici 2011, essent el seu període voluntari de pagament el següent: 

 

- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana: del 18 de febrer de 2011, al 

17 d’abril de 2011, tots dos inclosos. Els subjectes passius que tinguin domiciliada 

la quota podran sol·licitar el seu fraccionament en tres rebuts anuals, de 

conformitat amb les normes de l’OAGRTL. 
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- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica: del 19 de setembre de 2011, 

al 18 de novembre de 2011, tots dos inclosos. 

 

- Impost sobre béns immobles de característiques especials: del 29 d’abril de 2011, 

al 28 de juny de 2011, tots dos inclosos. 

 

- Impost de vehicles de tracció mecànica: del 18 de febrer de 2011, al 17 d’abril de 

2011, tots dos inclosos. 

 

- Impost d’activitats econòmiques: del 19 de setembre de 2011, al 18 de novembre 

de 2011, tots dos inclosos. 

 

- Taxa per cementiri municipal: del 29 d’abril de 2011, al 28 de juny de 2011, tots 

dos inclosos. 

 

- Taxa per recollida, transport i tractament d’escombreries i altres residus urbans: 

del 29 d’abril de 2011, al 28 de juny de 2011, tots dos inclosos. 

 

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell 

d’anuncis de l’Ajuntament, tot advertint que cadascun dels períodes de cobrament 

anteriors, i juntament amb els edictes d’aprovació i exposició pública dels diferents 

padrons la gestió dels quals sigui de competència municipal, es publicaran els 

corresponents anuncis de cobrança ex article 24 RGR. 

 

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

notifiqui aquest acord a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs 

Locals, de la Diputació de Lleida. 

 

 

4. Expedient 3/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’inici de l’expedient de 

contractació d’una operació de tresoreria per import de 250.000,00 euros, 

aprovació dels plecs, i inici de la licitació. 

 

Atès la proposta de la Tresoreria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 4 

de gener de 2011, existent a l’expedient. 

 

Atès el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concertació 

d’una operació de tresoreria per un import màxim de 250.000,00 euros, obrant a 

l’expedient, i informats favorablement per la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

I atès l’informe i fiscalització de l’inici de l’expedient per la concertació d’operació 

de tresoreria per import màxim de 250.000,00 euros evacuat en data 4 de gener de 

2011 per la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

De conformitat amb els articles 51 i 52 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, 
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l’article 14.Tres del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, i els articles 21.1.f), 

22.2.m) i 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del Grup 

Municipal del PSC, del PPC, i del Regidor No adscrit, 3 vots en contra del Grup 

Municipal de CiU, i 1 abstenció del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Deixar sense efecte la incoació del procediment per concertar una 

operació de tresoreria aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 26 de novembre de 

2010. 

 

Segon.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació d’una operació de tresoreria, 

de conformitat amb les condicions que s’inclouen al Plec de Clàusules 

administratives particulars, elaborat per la Tresoreria i diligenciat per la Secretaria 

que s’uneix a l’expedient, i les característiques principals del qual són les següents: 

 

a) Import màxim: 250.000,00 euros. 

b) Modalitat: compte de crèdit. 

c) Termini de cancel·lació: 31 de desembre de 2011. 

d) Finalitat: cobrir dèficit transitori de tresoreria. 

e) Interès variable a ofertar: marge sobre EURIBOR a 3 mesos. 

f) Interès fixe a ofertar: lliure, segons oferta. 

g) Pagament d’interessos: trimestral. 

h) Comissió d’obertura: no procedeix. 

i) Altres despeses i interessos: cap. 

j) Fiances a dipositar pels licitadors: exempts. 

k) Procediment de selecció: obert, un únic criteri d’adjudicació (el preu més baix). 

 

Tercer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 

l’adjudicació del contracte, i incoar el procediment de licitació mitjançant anunci al 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Perfil del contractant de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, perquè els licitadors interessats presentin les seves ofertes en 

el termini de quinze dies hàbils comptador a partir del dia següent al de la última 

publicació d’aquest anuncis. 

 

Quart.- Determinar que la Mesa de contractació quedi formada per les persones 

següents: 

  

Presidenta: Rosa Maria Caselles i Mir, Alcaldessa. 

Vocals: el/la secretari/ària interventor/a, Pere Ferran Serentill Sales, Manel Català i 

Ros, Josep Maria Palau Llobera, i Arcadi Solà Masià. 

La Secretaria de la mesa l'ocuparà una persona designada per la Presidència, 

d'entre el personal de la corporació. 
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5. Expedient 5/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació 

puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi 

de Benavent de Segrià, relativa a l’article 91, Zona eixampla, Clau 2. 

 

Atès el Conveni de col·laboració interadministrativa signat en data 1 de setembre 

de 2010, entre la Conselleria de Salut, el Servei Català de la Salut, la Diputació de 

Lleida, i l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i especialment la seva estipulació 

quarta.3. 

 

Atès el document tècnic, de data 13 de desembre de 2010, preparat per 

l’Arquitecte municipal Sr. Arnau Ricart i Real (col·legiat número 54917-7), rubricat 

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del planejament de Benavent de 

Segrià, regulació i desenvolupament del sòl urbà – article 91. Zona d’eixampla. 

Clau 2. 

 

Atès l’informe de la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 4 de 

gener de 2011, definint el procediment a seguir. 

 

De conformitat amb els articles 80, 85, 96, 73, 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, els articles 101 a 

103, 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’urbanisme de Catalunya, article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 52.2.c) 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’estipulació quarta.3 del Conveni de col·laboració 

interadministativa signat en data 1 de setembre de 2010, aquesta Alcaldia proposa 

al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del Grup Municipal del PSC, del PPC, i del 

Regidor No adscrit, 3 vots en contra del Grup Municipal de CiU, i 1 abstenció del Sr. 

Subies, el següent, 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

Planejament Urbanístic del municipi de Benavent de Segrià, redactada per 

l’Arquitecte Sr. Arnau Ricart i Real, relativa a l’article 91, Zona d’eixampla, Clau 2. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a un tràmit d’informació pública per 

termini d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 

Diari Segre, per tal que qualsevol que ho vulgui pugui examinar-la i presentar, 

durant el termini esmentat, les al·legacions que consideri escaients. Al mateix 

temps, es publicarà anunci a la pàgina web de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, concedir audiència als 

Ajuntaments limítrofes, i sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 

una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
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Quart.- Transcorregut el termini assenyalat a l’apartat segon sense que s’hagi 

presentat cap al·legació, aquest acord s’entendrà aprovat provisionalment sense 

necessitat de nou acord plenari, i es trametrà l’expedient complet a la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Lleida perquè, si s’escau, l’aprovi amb caràcter definitiu. 

 

Cinquè.- Suspendre, per un termini màxim d’un any, la tramitació de plans 

urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 

com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 

per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin 

una modificació del règim urbanístic. 

 

 

6. Expedient 6/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del projecte d’execució 

d’urbanització del carrer Placeta i entorn de Benavent de Segrià. 

 

Atès l’article 90.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 

Afegit, modificat per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals 

de l’Estat per a l’exercici 2010. 

 

Atès l’Acord GOV/186/2010, de 19 d’octubre, d’aprovació del Pla únic d’obres i 

serveis de Catalunya per a l’any 2011 (DOGC número 5745, de 29 d’octubre de 

2010), que inclou l’actuació número 2011/933, amb el títol Urbanització del carrer 

de la Placeta i del seu entorn, amb un pressupost total de 111.168,88 euros, i una 

subvenció total de 105.610,44 euros. 

 

Atès la presentació, a petició de la Secretaria de l’Ajuntament, per part de 

l’Arquitecte Sr. Santiago Sindreu, del Projecte d’execució d’urbanització del carrer 

Placeta i entorn de Benavent de Segrià, actualitzat a data gener de 2011, amb un 

pressupost d’execució material de 80.533,81 euros, i un pressupost d’execució per 

contracta de 113.085,58 euros. 

 

De conformitat amb l’article 235 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 37.1 i 2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i la base 10 del 

Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del Pla únic 

d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008 – 2010, aquesta Alcaldia proposa 

al Ple, i aquest aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de PSC, del PPC, i de 

CiU, i 2 abstencions del Regidor No adscrit i del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’execució d’urbanització del carrer Placeta 

i entorn de Benavent de Segrià, elaborat per l’Arquitecte Sr. Santiago Sindreu, amb 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

un pressupost d’execució material de 80.533,81 euros, i un pressupost d’execució 

per contracta de 113.085,58 euros. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a tràmit d’informació pública per un 

termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tercer.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a informe dels Serveis Territorials a 

Lleida, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat 

de Catalunya, i a informe de la Diputació de Lleida, com a organismes públics 

interessats en la gestió de la subvenció meritada. 

 

Quart.- Considerar aprovat definitivament el projecte d’execució d’urbanització del 

carrer Placeta i entorn de Benavent de Segrià, si no es presenten al·legacions o 

reclamacions durant el termini d’informació pública, o en el supòsit que els informes 

sol·licitats no siguin evacuats o siguin favorables, mitjançant la publicació de 

l’aprovació definitiva al BOP i DOGC. 

 

Cinquè.- Legitimar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que realitzi 

els tràmits adients per l’efectivitat d’aquest acord, i ordenar a la Secretaria de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià que practiqui les notificacions escaients per 

l’eficàcia del present acord. 

 

 

7. Expedient 7/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del projecte bàsic i 

executiu modificat de renovació de la xarxa de serveis (fase 1). 

 

Atès l’article 90.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 

Afegit, modificat per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals 

de l’Estat per a l’exercici 2010. 

 

Atès la necessitat d’excloure del Projecte inicial les obres referents al Carrer Racó i 

al Carrer Placeta i el seu entorn, perquè s’han executat mitjançant projecte i 

contractes independents a aquest. 

 

Atès l’Acord GOV/20/2010, de 16 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i 

serveis de Catalunya per a l’any 2010 (DOGC número 5574, de 24 de febrer de 

2010), que inclou l’actuació número 2010/868, amb el títol Renovació de les xarxes 

de serveis del nucli, amb un pressupost total de 666.560,64 euros, i una subvenció 

total de 336.789,67 euros. 

 

Atès la presentació, a petició de la Secretaria de l’Ajuntament, per part de 

l’Arquitecte Sr. Salvador Giné Macià, del Projecte bàsic i executiu modificat de 

renovació de la xarxa de serveis (fase 1), actualitzat a data novembre de 2010, 

amb un pressupost d’execució material de 413.041,31 euros, i un pressupost 

d’execució per contracta de 579.992,61 euros. 
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De conformitat amb l’article 235 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 37.1 i 2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i les bases 3.1 i 

10 del Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del 

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008 – 2010, aquesta Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor del Grup Municipal del PSC, del 

PPC, de CiU, i del Regidor No adscrit, i 1 abstenció del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu modificat de renovació de 

la xarxa de serveis (fase 1), elaborat per l’Arquitecte Sr. Salvador Giné Macià, amb 

un pressupost d’execució material de 413.041,31 euros, i un pressupost d’execució 

per contracta de 579.992,61 euros. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a tràmit d’informació pública per un 

termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tercer.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a informe dels Serveis Territorials a 

Lleida, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

Quart.- Considerar aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu modificat de 

renovació de la xarxa de serveis (fase 1), si no es presenten al·legacions o 

reclamacions durant el termini d’informació pública, o en el supòsit que els informes 

sol·licitats no siguin evacuats o siguin favorables, mitjançant la publicació de 

l’aprovació definitiva al BOP i DOGC. 

 

Cinquè.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local, del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, una pròrroga 

de 6 mesos addicionals per l’adjudicació del contracte d’obres referenciat a aquest 

projecte bàsic i executiu modificat de renovació de la xarxa de serveis (fase 1), ex 

base 3.1 de l’Annex I del Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les 

bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008 – 

2010. 
 

Sisè.- Legitimar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que realitzi els 

tràmits adients per l’efectivitat d’aquest acord, i ordenar a la Secretaria de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià que practiqui les notificacions escaients per 

l’eficàcia del present acord. 
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8. Expedient 10/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

d’imposició i ordenació concreta de contribucions especials per les obres 

d’urbanització del carrer Placeta i entorn. 

 

Atès l’obra urbanització del carrer Placeta i entorn, prevista la seva execució per a 

l’exercici 2011. 

 

Atès l’informe tècnic redactat per l’Arquitecte municipal Sr. Arnau Ricart i Real, 

diligenciat per la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 17 de 

gener de 2011. 

 

De conformitat amb els articles 28 a 37 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, i 

l’Ordenança Fiscal número 16, General de contribucions especials, l’Alcaldia proposa 

al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del Grup Municipal del PSC, del PPC, i del 

Regidor No adscrit, 3 vots en contra del Grup Municipal de CiU, i 1 abstenció del Sr. 

Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’expedient d’imposició i ordenació concreta de contribucions 

especials per les obres d’urbanització del carrer Placeta i entorn, en els termes que 

consten a l’expedient municipal número 10/2011 i diligenciats per la Secretaria de 

l’Ajuntament (s’adjunta a aquesta proposta), de conformitat amb el següent detall: 

 

- Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, de 

plans i de programes tècnics: 11.103,29 euros. 

 

- Pressupost d’execució per contracta de les obres d’urbanització del carrer Placeta i 

entorn: 113.085,58 euros. 

 

- Subvenció PUOSC: 105.610,44 euros. 

 

- Finançament de l’actuació: 

 * Subvenció PUOSC: 105.610,44 euros. 

 * Contribucions especials: 16.720,59 euros. 

 * Fons propis de l’Ajuntament: 1.857,84 euros 

 

- Contribucions especials: 

* Base imposable: 90 % de 18.578,43 euros = 16.720,59 euros. 

* Criteri de repartiment: metres lineals de façana. 

* Quota provisional: 97,4848 €/metre lineal de façana. 

* Quotes provisionals individuals: les que consten a l’informe tècnic 

diligenciat per la Secretaria de l’Ajuntament en data 17 de gener de 2011. 

* Termini de pagament: un cop practicada la certificació final de l’obra, en 

un únic termini de pagament. 
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Aquestes quantitats tenen el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si 

el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost real a 

efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de 

girar les liquidacions que siguin necessàries. 

 

Segon.- Aprovar les quotes provisionals resultants de la imposició i ordenació 

concreta de contribucions especials, que correspon abonar a cada un dels 

propietaris dels immobles especialment beneficiats per les obres, de conformitat 

amb el detall adjunt a la present proposta, que consta a l’expedient, i incorporant el 

següent extrem: 

 

Únic.- Excloure de la relació de subjectes passius que consta a la 

proposta d’Alcaldia la línia 7 Obispado de Lerida, Carrer Placeta, 8, amb 

una quota de 1.874,63 euros ex article 32.2 TRLHL i article IV.1.D de 

l’Instrument de Ratificació de l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa 

Seu sobre assumptes econòmics, signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de 

gener de 1979. Aquesta quota serà assumida per l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, i no serà repartida entre la resta de subjectes 

passius. 

 

Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord, mitjançant publicació d’un 

anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament, així com donar audiència als propietaris, subjectes passius del tribut, 

amb caràcter previ a l’inici de les obres, a l’objecte de que puguin presentar, durant 

un termini de 30 dies hàbils, el corresponent recurs de reposició, que podrà versar 

sobre les qüestions assenyalades en l’article 34.4 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. 

 

Igualment, durant l’esmentat període d’informació pública els titulars afectats per 

les obres podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents, de 

conformitat amb l’article 36.2 TRLHL. 

 

Quart.- Un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagi presentat 

cap reclamació el present acord quedarà elevat a definitiu automàticament, sense 

necessitat d’ulterior acord plenari, de conformitat amb l’article 17.3 TRLHL. 

 

Si es produeixen reclamacions, el Ple haurà de resoldre-les abans d’aprovar 

definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials. 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord individualment, amb indicació de la seva quota 

individualitzada, a cada subjecte passiu. 
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9. Expedient 11/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

d’imposició i ordenació concreta de contribucions especials per les obres 

de renovació de la xarxa de serveis (fase 1). 

 

Atès l’obra de renovació de la xarxa de serveis (Fase 1), prevista la seva execució 

per a l’exercici 2011. 

 

Atès l’informe tècnic redactat per l’Arquitecte municipal Sr. Arnau Ricart i Real, 

diligenciat per la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 17 de 

gener de 2011. 

 

De conformitat amb els articles 28 a 37 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, i 

l’Ordenança Fiscal número 16, General de contribucions especials, l’Alcaldia proposa 

al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del Grup Municipal del PSC, del PPC, i del 

Regidor No adscrit, 3 vots en contra del Grup Municipal de CiU, i 1 abstenció del Sr. 

Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’expedient d’imposició i ordenació concreta de contribucions 

especials per les obres de renovació de la xarxa de serveis (Fase 1), en els termes 

que consten a l’expedient municipal número 11/2011 i diligenciats per la Secretaria 

de l’Ajuntament (s’adjunta a aquesta proposta), de conformitat amb el següent 

detall: 

 

- Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, de 

plans i de programes tècnics: 44.938,88 euros. 

 

- Pressupost d’execució per contracta de les obres de renovació de la xarxa de 

serveis (Fase 1): 579.992,61 euros. 

 

- Subvenció PUOSC: 336.789,67 euros. 

- Subvenció PIM Diputació: 45.000,00 euros. 

 

- Finançament de l’actuació: 

 * Subvenció PUOSC i PIM Diputació: 381.789,67 euros. 

 * Contribucions especials: 218.827,64 euros. 

 * Fons propis de l’Ajuntament: 24.314,18 euros 

 

- Contribucions especials: 

* Base imposable: 90 % de 243.141,82 euros = 218.827,64 euros. 

* Criteri de repartiment: metres lineals de façana. 

* Quota provisional: 105,3094 €/metre lineal de façana. 

* Quotes provisionals individuals: les que consten a l’informe tècnic 

diligenciat per la Secretaria de l’Ajuntament en data 17 de gener de 2011. 
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* Termini de pagament: un cop practicada la certificació final de l’obra, en 

un únic termini de pagament. 

 

Aquestes quantitats tenen el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si 

el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost real a 

efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de 

girar les liquidacions que siguin necessàries. 

 

Segon.- Aprovar les quotes provisionals resultants de la imposició i ordenació 

concreta de contribucions especials, que correspon abonar a cada un dels 

propietaris dels immobles especialment beneficiats per les obres, de conformitat 

amb el detall adjunt a la present proposta, que consta a l’expedient, i incorporant 

els següents extrems: 

 

Primer.- Excloure de la relació de subjectes passius que consta a la 

proposta d’Alcaldia la línia 69 Bisbat de Lleida, Carrer Ponent, amb una 

quota de 1.853,45 euros ex article 32.2 TRLHL i article IV.1.D de 

l’Instrument de Ratificació de l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa 

Seu sobre assumptes econòmics, signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de 

gener de 1979. Aquesta quota serà assumida per l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, i no serà repartida entre la resta de subjectes 

passius. 

 

Segon.- Excloure de la relació de subjectes passius que consta a la 

proposta d’Alcaldia la línia 78 Bisbat de Lleida (Esglèsia), Plaça del 

Castell, amb una quota de 3.159,28 euros ex article 32.2 TRLHL i article 

IV.1.D de l’Instrument de Ratificació de l’acord entre l’Estat espanyol i la 

Santa Seu sobre assumptes econòmics, signat a la Ciutat del Vaticà el 3 

de gener de 1979. Aquesta quota serà assumida per l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, i no serà repartida entre la resta de subjectes 

passius. 

 

Tercer.- Excloure de la relació de subjectes passius que consta a la 

proposta d’Alcaldia la línia 95 Ajuntament vell, Avinguda Gaudí, amb una 

quota de 1.948,22 euros ex article 7.1 del Decret 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 

Aquesta quota sí serà repartida entre la resta de subjectes passius, la 

qual cosa farà incrementar, de forma proporcional en funció del criteri 

de repartiment, la quota provisional de cada subjecte passiu. 

 

Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord, mitjançant publicació d’un 

anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament, així com donar audiència als propietaris, subjectes passius del tribut, 

amb caràcter previ a l’inici de les obres, a l’objecte de que puguin presentar, durant 

un termini de 30 dies hàbils, el corresponent recurs de reposició, que podrà versar 

sobre les qüestions assenyalades en l’article 34.4 del Reial Decret Legislatiu 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals. 

 

Igualment, durant l’esmentat període d’informació pública els titulars afectats per 

les obres podran constituir-se en Associació Administrativa de contribuents, de 

conformitat amb l’article 36.2 TRLHL. 

 

Quart.- Un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagi presentat 

cap reclamació el present acord quedarà elevat a definitiu automàticament, sense 

necessitat d’ulterior acord plenari, de conformitat amb l’article 17.3 TRLHL. 

 

Si es produeixen reclamacions, el Ple haurà de resoldre-les abans d’aprovar 

definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials. 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord individualment, amb indicació de la seva quota 

individualitzada, a cada subjecte passiu. 

 

 

10. Expedient 12/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del padró de 

subjectes passius de la taxa per cementiri municipal de l’exercici 2011. 

 

Atès l’elaboració per part dels serveis administratius de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià del padró provisional de contribuents de la taxa per cementiri municipal 

de l’exercici 2011, que consta diligenciat per la Secretaria de l’Ajuntament a 

l’expedient 12/2011. 

 

De conformitat amb l’article 5.3 de l’Ordenança Fiscal número 7 de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, reguladora de la taxa per cementiri municipal (BOP Lleida 

número 182, de 30 de desembre de 2010), aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest 

aprova per 8 vots a favor del Grup Municipal del PSC, del PPC, de CiU, i del Regidor 

No adscrit, i 1 abstenció del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el padró de subjectes passius de la taxa per cementiri 

municipal de l’exercici 2011, en els termes diligenciats per la Secretaria de 

l’Ajuntament que consten a l’expedient. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a un tràmit d’informació pública, per un 

termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, perquè qualsevol interessat pugui 

presentar les al·legacions i reclamacions que consideri escaients. 

 

Tercer.- Aquest acord es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 

d’ulterior acord plenari, mitjançant la seva publicació definitiva al BOP de Lleida i al 

taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en cas que no es presenti cap al·legació o 

reclamació. En cas que els interessats presentin al·legacions, aquestes hauran 
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d’ésser resoltes expressament pel Ple abans de l’aprovació definitiva del padró 

fiscal. 

 

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

diligenciï el padró aprovat inicialment mitjançant el present acord. 

 

 

11. Expedient 13/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del padró de 

subjectes passius de la taxa per recollida, transport i tractament 

d’escombreries i altres residus urbans de l’exercici 2011. 

 

Atès l’elaboració per part dels serveis administratius de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià del padró provisional de contribuents de la taxa per recollida, transport i 

tractament d’escombreries i altres residus urbans de l’exercici 2011, que consta 

diligenciat per la Secretaria de l’Ajuntament a l’expedient 13/2011. 

 

De conformitat amb l’article 7.4 de l’Ordenança Fiscal número 8 de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, reguladora de la taxa per recollida, transport i tractament 

d’escombreries i altres residus urbans (BOP Lleida número 182, de 30 de desembre 

de 2010), aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor del 

Grup Municipal del PSC, del PPC, de CiU, i del Regidor No adscrit, i 1 abstenció del 

Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el padró de subjectes passius de la taxa per recollida, 

transport i tractament d’escombreries i altres residus urbans de l’exercici 2011, en 

els termes diligenciats per la Secretaria de l’Ajuntament que consten a l’expedient, 

eliminant les següents línies: 

 

- Línia 170 (pàgina 5); Avinguda de Lleida, 30; taxa: 89,30 €; motivació: duplicitat. 

 

- Línia 227 (pàgina  6); Vall d’Albaida, 13; taxa: 89,30 €; motivació: error en el seu 

titular. 

 

- Línia 345 (pagina 9); Carrer Escoles, 2; taxa: 150,00 €; motivació: baixa 

activitat. 

 

- Línia 535 (pàgina 14); Avinguda de Lleida, 4 baixos; taxa: 150,00 €; motivació: 

exempció legal. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a un tràmit d’informació pública, per un 

termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, perquè qualsevol interessat pugui 

presentar les al·legacions i reclamacions que consideri escaients. 
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Tercer.- Aquest acord es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 

d’ulterior acord plenari, mitjançant la seva publicació definitiva al BOP de Lleida i al 

taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en cas que no es presenti cap al·legació o 

reclamació. En cas que els interessats presentin al·legacions, aquestes hauran 

d’ésser resoltes expressament pel Ple abans de l’aprovació definitiva del padró 

fiscal. 

 

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

diligenciï el padró aprovat inicialment mitjançant el present acord. 

 

 

12. Expedient HIS-01/2011.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per a 

l’exercici 2011 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per l’any 2010. 

 

Atès la data en que ens trobem sense que s’hagi aprovat el Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2011, procedeix prorrogar ope 

legis el Pressupost de l’exercici 2010 per l’exercici 2011. 

 

De conformitat amb l’article 169.6 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, i el 

principi general de competència i de indelegabilitat de les disposicions 

administratives de caràcter general ex article 13.2.b) de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 

administratiu comú, l’Alcaldia proposa el Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del 

Grup Municipal de PSC, del PPC, i del Regidor No adscrit, 3 vots en contra del Grup 

Municipal de CiU, i 1 abstenció del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Prorrogar per a l’exercici 2011 el Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià de l’any 2010, en els seus crèdits inicials amb excepció de les 

següents aplicacions pressupostàries relatives a crèdits o programes que conclouen 

en l’exercici anterior i que estan finançats amb crèdit o altres ingressos específics o 

afectats: 

 

A l’estat de despeses, les següents: 

3-206,00 Renting equips informàtics casal. 

1-601,01 Urbanització Plaça Major. 

1-601,04 Urbanització Placeta i entorn (Paça Castell, C/ del Mitx i resta esglesia). 

1-601,25 Llar d’infants 3a fase. 

1-601,26 Arranjament zona equipaments camí de les forques. 

1-601,31 Renovació xarxa serveis municipals. 

1-601,32 C. Racó. 

1-601,63 FEIL-Urbanització entorn llar infants. 

1-622,02 Camp de futbol. 

1-622,03 Explanació zona esportiva. 
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1-624,00 Leasing adquisició furgoneta. 

9-625,00 Maquinaria, instal·lacions i utillaje. 

9-625,03 Mobiliari i petites adquisicions. 

9-626,00 Material informàtic i ofimàtic. 

9-626,01 Material inventariable: petites adquisicions. 

1-640,00 Estudis i treballs tècnics. 

1-640,01 Cartografia digital. 

 

A l’estat d’ingressos, les següents: 

350 Contribucions especials. 

720,04 FEIL-Urbanització entorn llar infants. 

750,01 Subvenció Puosc Carrer Racó. 

750,02 Subvenció Puosc Pl. Major. 

750,03 Subvenció Puosc renovació xarxa serveis municipals. 

750,04 Subvenció Puosc C. Placeta. 

750,05 Subvenció Departament de Cultura. 

750,06 Subvenció Departament Ensenyament – Llar infants. 

761,00 Ajuts de la Diputació destinats a finançar els interessos de prèstecs per 

inversions. 

761,01 Petites Ajudes Diputació de Lleida. 

761,03 Subvenció Diputació millores camp de futbol. 

761,04 Subvenció PIM Diputació. 

911,00 Bestreta Diputació Cartografia Digital. 

913,00 Prestec obres 413. 

913,01 Prestec obres 2008. 

913,07 Prestec obres 2010. 

 

Excloent aquestes aplicacions pressupostàries, el Pressupost prorrogat per a 

l’exercici 2011 és de 867.850,09 euros a l’estat de despeses, i de 968.345,43 euros 

a l’estat d’ingressos. 

 

Segon.- El present acord produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2011, i fins 

que s’aprovi definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2011. 
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No existent altres assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 21:00 hores del dia 20 de gener 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 i Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

4. Expedient 3/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’inici de l’expedient de 

contractació d’una operació de tresoreria per import de 250.000,00 euros, 

aprovació dels plecs, i inici de la licitació. 

 

Practicada la votació i aprovat l’acord, la Sra. Alcaldessa, en ús de les facultats 

d’explicació de vot, expressa que nosaltres des de que vam entrar aquí vam trobar 

una pòlissa contractada per IberCaja per import de 50.000,00 [euros], després va 

vindre una altra per BBV[A]. La nova normativa diu que a finals d’any s’havia de 

tancar i tornar operacions, i tornar a concertar una altra pòlissa, i en lloc de tenir-te 

dos separades com hem trobat, el que hem fet és unificar-les i demanar propostes 

a les entitats bancàries per trobar l’oferta que sigui més econòmica per 

l’Ajuntament, a efectes de contractar-la. Senzillament és això. 

 

5. Expedient 5/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació 

puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi 

de Benavent de Segrià, relativa a l’article 91, Zona eixampla, Clau 2. 

 

El Sr. Solà sol·licita que consti en acta que vota que sí, sí però perquè no tenim un 

lloc de titularitat per poder-ho realitzar. Comenta: vull ser conseqüent amb allò dit 

l’altre dia i sí que m’estimaria més que anés en un lloc que sigui ja de propietat de 

l’Ajuntament; en aquest cas no hi és, i si no hi és, i aquesta és la manera 

d’aprofitar la subvenció i obtenir una millora per al municipi, el meu vot és sí. 

 

 

8. Expedient 10/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

d’imposició i ordenació concreta de contribucions especials per les obres 

d’urbanització del carrer Placeta i entorn. 

 

El Sr. Solà sol·licita que consti en acta que vota que sí, però amb la següent 

reflexió: no sé si això es pot assolir per l’Ajuntament, però tenint en compte les 

subvencions i les imposicions que estem cobrant, per a que siguin equitatives, 

m’agradaria que es pogués regular dintre de l’Ajuntament un acord entre els grups 

que conformem l’equip de l’Ajuntament, sens perjudici de que més endavant es 

pugui canviar, de que si en algun moment determinat d’aquesta legislatura o en 

properes, si no canvies aquest acord, que es pogués assolir en algun moment 

determinat que tots els veïns hagin pagat el mateix tenint en compte que tindriem 

els metres lineals de cada casa, i lo que ha pagat cada casa, cada veí, si mai 

hagués una bonança econòmica en aquest Ajuntament, que tots els veïns hagin 

pagat el mateix de contribucions especials, si els de la plaça van pagar 130, i els 

del carrer Racó, 95, i aquest 97, que es regularitzi això, i que tots paguin igual. No 

sé si es pot regular això des d’un Ajuntament, però així m’agradaria que constés. 
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9. Expedient 11/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

d’imposició i ordenació concreta de contribucions especials per les obres 

de renovació de la xarxa de serveis (fase 1). 

 

El Sr. Solà fa constar la mateixa reflexió que a l’apartat anterior. 

 

El Sr. Palau sol·licita que consti en acta la següent observació: que quan es tregui a 

concurs aquesta obra, les millores que s’ofereixin vagin encarades o destinades a la 

millora  de la pavimentació del carrer. 


