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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 10/2012. 

Caràcter: extraordinària i urgent. 

Data: divendres, 14 de setembre de 2012. 

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

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lma. 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. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

Absència del Sr. Raúl Sales Pujol (Regidor, CiU). 

 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient Ple-10/2012.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del caràcter 

urgent de la sessió. 

 

2. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits 

número 3/2012 al Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2012. 

 

3. Expedient 26/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’autorització de la projecció i 

licitació per lots de l’obra “Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de la llar 

d’infants municipal de Benavent de Segrià (desembre 2008)”. 
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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-10/2012.- 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. 

[…]. 

 

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 5 vots a 

favor dels grups polítics municipals de PM i del PPC, 3 vots en contra del grup polític 

municipal de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Sales, el següent: 

 

ACORD 

 

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

Segrià número 10/2012, de data 14 de setembre de 2012, motivant-se aquesta 

urgència en la necessitat de respectar els terminis establerts en l’article 151.3 del 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de contractes del sector públic, urgència sobrevinguda com a 

conseqüència de l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de 

mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

 

 

2. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de 

crèdits número 3/2012 al Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2012. 

 

En data 9 de maig de 2012, en la seva sessió extraordinària número 5/2012, va 

aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2012. 
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En data 15 de maig de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 117/2012, mitjançant el qual es va aprovar 

l’expedient d’incorporació anticipada de romanents de crèdits número 1/2012, 

incorporant la següent aplicació pressupostària a l’estat de despeses del Pressupost 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012: 

 

1-3-622,00 Consultori mèdic local, amb un crèdit de 332.145,70 euros 

 

En data 3 de juliol de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 163/2012, mitjançant el qual es considera 

aprovada definitivament, per absència de reclamacions a l’acord d’aprovació inicial 

del Ple de 7 de juny de 2012 en el termini d’exposició pública, la modificació de 

crèdits número 2/2012, mitjançant suplement de crèdit finançat a través de baixa 

per anul·lació, modificant la següent aplicació pressupostària a l’estat de despeses 

del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 

2012, que resta així: 

 

1-3-622,00 Consultori mèdic local, amb un crèdit de 350.000,00 euros 

 

En data 14 de juliol de 2012 es va publicar al Boletín Oficial del Estado el Real 

Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, l’article 23.Dos del qual modifica 

l’article 90 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, 

establint un tipus impositiu general del 21 per cent amb efectes d’1 de setembre de 

2012. 

 

Atès que l’expedient municipal número 21/2012, relatiu a la licitació del contracte 

d’obres per a la construcció i equipament de consultori local, es va tramitar amb 

l’impost del valor afegit del 18,00 %, el vigent en el moment d’aprovar-se l’inici de 

la licitació (10/07/2012). 

 

Atès que segons l’article 75.1.2 bis de la Llei 37/1992, de 18 de desembre, de 

l’impost sobre el valor afegit, aquest impost es merita, quan es tracte d’execució 

d’obres la recepció de les quals correspongui a les Administracions públiques, en el 

moment de la seva recepció. 

 

Atès que el procediment de licitació del contracte d’obres per a la construcció i 

equipament de consultori local ha arribat a la fase prèvia a l’adjudicació del 

contracte, concretant-se l’import exacte (i, per tant, el seu IVA), i atès que segons 

l’article 151.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, determina que 

l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies següents a 

la recepció de la documentació requerida al licitador que ha presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa (aspecte que va tenir lloc el dia 10 de setembre 

de 2012). 
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De conformitat amb l’article 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.b) i g), 35, 36.1.c), 37 i 38.4 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 la base 

10 de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2012, aprovades definitivament pel Ple en data 9 de maig de 

2012, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics 

municipals de PM i del PPC, 3 abstencions substancials del grup polític municipal de 

CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Sales, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 3/2012, 

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

al Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012: 

 

A. Suplement de crèdit: 

 
Aplicació pres. Descripció Import inicial Suplement Import definitiu 

1-3-622,00 Consultori mèdic local 350.000,00 10.000,00 360.000,00 

Total 350.000,00 10.000,00 360.000,00 

 

B. Finançament mitjançant baixa per anul·lació de crèdits que es consideren no 

necessaris, atès que la inversió vinculada es va adjudicar a la baixa: 

 
Aplicació pres. Descripció Import inicial Anul·lació Import definitiu 

1-1-601,31 Renovació xarxa de serveis municipals 634.730,42 10.000,00 624.730,42 

Total 634.730,42 10.000,00 624.730,42 

 

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

número 3/2012 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

a l’exercici 2012, 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, durant el 

qual els interessats podran presentar les reclamacions que estimin adients davant 

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

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

considerarà definitivament aprovat l’expedient de modificació de crèdit 3/2012 

(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, sens 

perjudici de l’establert en l’apartat següent. 

 

Tercer.- Aquest acord serà immediatament executiu, sens perjudici de les 

reclamacions que contra ell es promoguin, les quals hauran d’ésser substanciades 

dins del termini de 8 dies hàbils següents a la seva presentació, considerant-se 

desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins d’aquest termini 

ex article 177.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
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el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 38.4 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 pressupostària. La causa excepcional d’interès general que justifica aquesta 

immediata executivitat és el compliment de l’article 151.3 del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 

del sector públic, com a conseqüència de les modificacions tributàries aprovades pel 

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

 

 

3. Expedient 26/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’autorització de la 

projecció i licitació per lots de l’obra “Projecte bàsic i executiu de reforma i 

ampliació de la llar d’infants municipal de Benavent de Segrià (desembre 

2008)”. 

 

Atès que en data desembre de 2008, l’arquitecte Sr. Salvador Giné Macià, per 

encàrrec d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià, va redactar el Projecte bàsic 

i d’execució de reforma i ampliació de llar d’infants municipal de Benavent de 

Segrià, el qual preveia dos opcions per la licitació i execució de les meritades obres, 

a saber: a) de forma unitària executant-se la totalitat de l’obra (edificació + 

urbanització exterior); i b) de forma separada en dos fases, la primera relativa a 

l’edificació reforma + ampliació excepte distribució i acabats interiors de planta 1a, 

i la segona relativa a la finalització de distribució i acabats interiors de planta 1a, i 

la urbanització de l’exterior. 

 

Atès l’entitat econòmica de l’obra, aquest Projecte bàsic i d’execució de reforma i 

ampliació de llar d’infants municipal de Benavent de Segrià es va subdividir en dos 

obres diferents, una relativa a la urbanització exterior va ser objecte del Fons 

Estatal d’Inversió Local (FEIL), i una altra relativa a estructura, tancaments i 

coberta va ser objecte del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 

(FEESL). Amb la tramitació de cada lot del contracte general l’òrgan competent de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià va aprovar el corresponent projecte. 

 

Atès que en l’actualitat s’està tramitant l’expedient municipal número 26/2012 

relatiu al lot 3 de l’obra Projecte bàsic i d’execució de reforma i ampliació de llar 

d’infants municipal de Benavent de Segrià, que fa referència a la Fase 3 – Subfase 

1, de la mateixa relativa a l’acabament de les façanes i la planta baixa de l’obra 

nova (edifici d’ampliació) on es contempla, a més, les instal·lacions generals del 

conjunt. 

 

Atès que on cop finalitzada aquest lot 3 (Fase 3 – Subfase 1) únicament restarà per 

executar, sens perjudici que pugui ser objecte de les millores oferides pels licitadors 

del lot 3, el lot 4 (Fase 3 – Subfase 1), relatiu a l’acabament de la planta 1a de 

l’obra nova i totes les obres de reforma de l’actual edifici de la llar d’infants. 
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De conformitat amb l’apartat 11 de la disposició addicional segona del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, i l’article 67.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 

comú, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics 

municipals de PM i del PPC, 3 vots en contra del grup polític municipal de CiU, i 1 

abstenció presencial del Sr. Sales, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Autoritzar la projecció i la licitació per lots de l’obra “Projecte bàsic i executiu 

de reforma i ampliació de la llar d’infants municipal de Benavent de Segrià 

(desembre 2008)”, elaborat per l’arquitecte Sr. Salvador Giné Macià, en les 

següents fases amb efecte convalidant en cas que ja estiguin licitades i executades: 

 

− Lot 1: Urbanització de l’exterior (subvenció FEIL). 

 

− Lot 2: Ampliació de la llar d’infants en relació amb l’estructura, tancaments 

i coberta (subvenció FEESL). 

 

− Lot 3: Fase 3 – Subfase 1 relativa a acabament de les façanes i la planta 

baixa de l’obra nova contemplant, a més, les instal·lacions generals 

de conjunt (subvenció del Departament d’Ensenyament, de la 

Generalitat de Catalunya). 

 

− Lot 4: Fase 3 – Subfase 2 relativa a acabament de la planta 1a de l’obra 

nova i totes les obres de reforma de l’actual edifici de la llar 

d’infants. 

 

 

 

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

finalitzada aquesta sessió, a les 21:10 hores del dia 14 de setembre de 2012, 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 

 

No n’hi ha. 
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