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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 2/2012. 

Caràcter: Extraordinària i urgent. 

Data: dilluns, 23 de gener de 2012. 

Horari: de 20:30 hores a 20:47 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-2/2012.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del caràcter urgent 

de la sessió. 

 

2. Expedient Hisenda-7/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient de 

modificació de crèdits 1/2012/PRÒRROGA al Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 (prorrogat). 

 

3. Expedient 7/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de les ajudes incloses 

en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’anualitat 2010. 

 

4. Expedient 64/2011.- Aprovació, si s’escau, de la concertació d’una operació de 

crèdit a curt termini, per finançar desfasaments de liquiditat de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià durant l’exercici 2012. 
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5. Expedient 1/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’establiment del calendari fiscal 

dels tributs d’acreditament anual per a l’exercici 2012. 

 

 

 

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-2/2012.- 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 del grup polític municipal de PM i del PPC, i 4 vots en contra del grup polític 

municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

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

Segrià número 2/2012, de data 23 de gener de 2012, motivant-se aquesta 

urgència en la necessitat de respectar els terminis comunicats verbalment per la 

Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, per la tramitació de l’expedient 

municipal relatiu a la licitació del contracte d’obres al que fa referència el projecte 

bàsic i executiu renovació de la xarxa de serveis (fase 1). 
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2. Expedient Hisenda-7/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

de modificació de crèdits 1/2012/PRÒRROGA al Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 (prorrogat). 

 

En data 2 de gener de 2012, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià va aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu renovació de la 

xarxa de serveis (fase 1), refós a desembre 2011, elaborat per l’Arquitecte Sr. 

Salvador Giné Macià, amb un pressupost d’execució material de 420.019,61 euros, i 

un pressupost d’execució per contracta de 589.791,54 euros. 

 

En data 11 de gener de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

seva sessió extraordinària número 1/2012, va aprovar la pròrroga del Pressupost 

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

2012, en els termes que consten a l’expedient. 

 

11 de gener de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la seva 

sessió extraordinària número 1/2012, va aprovar, amb caràcter definitiu, 

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 concretament, ordenant unes 

contribucions especials per import de 227.646,68 euros. 

 

En data 18 de gener de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 20/2012, mitjançant el qual s’aprova 

l’expedient d’incorporació anticipada de romanents de crèdit número 

1/2012/PRÒRROGA, que incrementa els crèdits de l’actual pressupost prorrogat per 

a l’exercici 2012 amb romanents de crèdit produïts en l’execució del pressupost de 

l’exercici 2011 (saldos de crèdit de despeses d’inversió amb finançament afectat), 

finançats amb ingressos afectats/compromís ferms d’aportació, per un import de 

381.789,67 euros, de conformitat amb el següent detall: 

 
A. Romanent que s’incorpora anticipadament al Pressupost de despeses: 

 
1-601,31 Renovació xarxa de serveis municipals, amb un crèdit de 381.789,67 euros. 

 
Total = 381.789,67 euros 

 
B. Recursos afectats/compromís ferm d’aportació que financen la incorporació anticipada: 
 
1-750,03 Subvenció PUOSC renovació xarxa serveis municipals, amb una previsió de 336.789,67 euros. 

1-761,04 Subvenció PIM Diputació, amb una previsió de 45.000,00 euros. 
 

Total = 381.789,67 euros 

 

De conformitat amb els articles 169.6 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 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 pressupostària, i la base 10 de les 
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Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de 

l’exercici 2011, prorrogades per a l’exercici 2012 ex acord plenari d’11 de gener de 

2012, 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 l’expedient de modificació de crèdits 1/2012/PRÒRROGA, 

mitjançant suplement de crèdit finançat a través de nous ingressos i baixa per 

anul·lació, següent al Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2012 (prorrogat): 

 

A. Suplement de crèdit (=SC): 

 

Aplicació pres. Descripció Imp. inicial Augment Imp. definitiu 

1-601,31 SC Renovació xarxa de serveis municipals 381.789,67 252.940,75 634.730,42 
TOTAL SC  252.940,75  

 

 

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

 

Aplicació pres. Descripció Imp. inicial Modificació Imp. definitiu 

3-270,00 BA Devolució d’ingressos indeguts 60.000,00 (−) 25.294,07 34.705,93 

350,02 NI Contribucions especials xarxa de serveis 0,00 (+) 227.646,68 227.646,68 
TOTAL BA  25.294,07  

TOTAL NI  227.646,68  

TOTAL FINANÇAMENT  252.940,75  

 

 

Segon.- 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 

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 la procedència de licitar la inversió meritada dins dels 

terminis comunicats per la Direcció General d’Administració Local a aquesta 

Alcaldia. 

 

Tercer.- Publicar extracte d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

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

certifiqui com resta el Pressupost de l’exercici 2012 amb aquesta modificació, i ho 

comuniqui als serveis comptables municipals. 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

 

 

3. Expedient 7/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de les ajudes 

incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’anualitat 2010. 

 

En data 24 de febrer de 2010, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 5574, 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, on s’inclou l’actuació número 

2010/868, amb el títol “renovació de les xarxes de serveis”. 

 

En data 2 de gener de 2012, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià va aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu renovació de la 

xarxa de serveis (fase 1), refós a desembre 2011, elaborat per l’Arquitecte Sr. 

Salvador Giné Macià, amb un pressupost d’execució material de 420.019,61 euros, i 

un pressupost d’execució per contracta de 589.791,54 euros. 

 

De conformitat amb l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local i la base sisena de les Bases d’execució del Pla únic 

d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012 regulades a l’Annex 1 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 2008-2012 (DOGC número 5129, de 

data 13 de maig de 2008), 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.- Acceptar les ajudes incloses en el programa general, en el programa 

específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat, i en el 

programa específic de dinamització i equilibri territorial del PUOSC/2010, per 

finançar l’obra “Renovació de la xarxa de serveis” (actuació 2010/868), i la 

normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 

 

Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè 

les obres s’executin amb normalitat i designar la persona següent: 

 
Nom i cognoms del director/a facultatiu/iva de les obres o responsable de l’actuació: 
Sr. Salvador Giné i Macià (Arquitecte) 

 

Tercer.- Que l’Ajuntament de Benavent de Segrià es compromet a solucionar, al 

seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les 

obres o durant la seva execució. 

 

Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 

actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 

definitiu. 
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Cinquè.- Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així 

com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a 

l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 

 

Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 

especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el 

finançament d’aquesta actuació. 

 

Dades de la partida pressupostària. 

Número: 1-601,31 Renovació xarxa de serveis municipals. 

Any del pressupost: 2012 (pròrroga del 2011). 

 

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

aquest acord als Serveis Territorials a Lleida, del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el modelatge 

propi del PUOSC (Model – 1-2). 

 

Vuitè.- Condicionar aquest acord a l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià de la proposta d’Alcaldia de data 19 de gener de 2012, relativa 

a la modificació de crèdits 1/2012/PRÒRROGA (expedient municipal Hisenda-

7/2011), del pressupost prorrogat per a l’exercici 2012. 

 

 

4. Expedient 64/2011.- Aprovació, si s’escau, de la concertació d’una 

operació de crèdit a curt termini, per finançar desfasaments de liquiditat 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià durant l’exercici 2012. 

 

En data 27 de desembre de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

va convidar a les entitats bancàries amb les quals treballa aquest Ajuntament de 

Benavent de Segrià (Bankia, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Caixabank, S.A., i Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) a que presentessin, si s’escau, oferta per la 

concertació d’una operació de tresoreria amb l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

vigent durant l’exercici 2012, i que, en tot cas, serà objecte de cancel·lació a 31 de 

desembre de 2012. 

 

En data 16 de gener de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

ha evacuat certificat sobre el resultat de les ofertes presentades per les entitats 

bancàries. 

 

En data 16 de gener de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 16/2012, mitjançant el qual es decreta 

concertar una operació de crèdit a curt termini, per finançar desfasaments de 

liquiditat de l’Ajuntament de Benavent de Segrià durant l’exercici 2012, amb 

l’entitat Ibercaja Banco, S.A.U., per import de 50.000,00 euros i amb les condicions 

que consten a la resolució. 
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En data 18 de gener de 2012, amb número 98, va tenir entrada al Registre General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià oferta d’operació de tresoreria presentada 

per l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per import de 100.000,00 euros. 

 

Atès les següents dades: 

 

− Pressupost de l’exercici 2012 (prorrogat): 1.061.380,93 euros. 

− Operacions de tresoreria a curt termini vigents: 50.000,00 euros. 

− Recursos corrents liquidats a l’exercici 2010: 932.779,56 euros. 

− Límit de les operacions de tresoreria (30,00 %): 279.833,87 euros. 

− Proposta d’operació de tresoreria: 100.000,00 euros (l’import acumulat de 

150.000,00 euros representa el 16,08 % dels recursos corrents liquidats a 

l’exercici 2010; l’import de la proposta de 100.000,00 euros representa el 

9,42 % dels recursos ordinaris del pressupost 2012 prorrogat). 

− Competència: Ple. 

 

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, 

l’article 4.1.l) i 2 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, els articles 22.2.m) 

i 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

l’article 14.Tres del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 

mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i la disposició addicional 

tercera de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2011, prorrogat per a l’exercici 2012 ex acord 

del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 11 de gener de 2012, 

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.- Concertar una operació de crèdit a curt termini, per finançar 

desfasaments de liquiditat de l’Ajuntament de Benavent de Segrià durant l’exercici 

2012, amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (CIF A-48265169), per 

import de 100.000,00 euros, i de conformitat amb els següents extrems: 

 

− Límit: 100.000,00 euros. 

 

− Data de venciment: 31/12/2012. 

 

− Interès: EURIBOR 90 + 5 % 

− Revisió: trimestral. 

− Liquidació d’interessos: trimestral. 

− Comissió obertura: 0,75 % 

− Comissió indisponibilitat: 0,75 % 

− Comissió estudi: 0,00 % 

− Cancel·lació anticipada: 0,00 % 
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− Intervenció: Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Segon.- Requerir a l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a que realitzi 

els tràmits adients per la signatura de l’operació meritada. 

 

Tercer.- Autoritzar a l’Alcaldia, la Tresoreria i la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a la signatura de l’operació meritada. 

 

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

notifiqui aquest acord a l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

 

 

5. Expedient 1/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’establiment del calendari 

fiscal dels tributs d’acreditament anual per a l’exercici 2012. 

 

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 (Annex al BOP de Lleida 

número 185, de 31 de desembre de 2011), 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 7.2 de l’Ordenança Fiscal número 3 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (Annex al BOP 

de Lleida número 185, de 31 de desembre de 2011), 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 (Annex al BOP de Lleida 

número 185, de 31 de desembre de 2011), 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 (Annex al BOP de Lleida número 185, de 31 

de desembre de 2011), 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 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

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 19 de desembre de 2011, amb número 2391, va tenir entrada al 

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

l’exercici 2012, 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, 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.- Establir el següent calendari fiscal dels tributs d’acreditament anual per a 

l’exercici 2012, essent el seu període voluntari de pagament el següent: 

 

- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana: del 20 de febrer de 2012, al 

19 d’abril de 2012, tots dos inclosos (1a cobrança OAGRTL). 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. 

 

- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica: del 19 de setembre de 2012, 

al 18 de novembre de 2012, tots dos inclosos (3a cobrança OAGRTL). 

 

- Impost sobre béns immobles de característiques especials: del 30 d’abril de 2012, 

al 29 de juny de 2012, tots dos inclosos (2a cobrança OAGRTL). 

 

- Impost de vehicles de tracció mecànica: del 20 de febrer de 2012, al 19 d’abril de 

2012, tots dos inclosos (1a cobrança OAGRTL). 

 

- Impost d’activitats econòmiques: del 19 de setembre de 2012, al 18 de novembre 

de 2012, tots dos inclosos (3a cobrança OAGRTL). 

 

- Taxa per cementiri municipal: del 30 d’abril de 2012, al 29 de juny de 2012, tots 

dos inclosos (2a cobrança OAGRTL). 

 

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

del 30 d’abril de 2012, al 29 de juny de 2012, tots dos inclosos (2a cobrança 

OAGRTL). 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:47 hores del dia 23 de gener 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 

 

 

1. Expedient Ple-2/2012.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del 

caràcter urgent de la sessió. 

 

1.1. El Sr. Català explica el vot en contra de CiU de la següent manera: diem que 

no simplement perquè portem molts plens extraordinaris i molts plens urgents. 

 

 

2. Expedient Hisenda-7/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

de modificació de crèdits 1/2012/PRÒRROGA al Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 (prorrogat). 

 

2.1. A petició de la Il·lm. Sra. Alcaldessa, la Secretaria de l’Ajuntament explica el 

contingut de la proposta d’Alcaldia. 

 

2.2. El Sr. Català explica el vot a favor de CiU de la següent manera: diem que sí, 

amb coherència amb el que em estat dient fins ara, que qualsevol cosa que sigui 

positiva per acceptar o per a que arribi una subvenció nosaltres estarem d’acord, 

llavors la única pregunta és: tenim la confirmació per escrit [de la subvenció 

s’entén]? 

 

2.3. La Il·lm. Sra. Alcaldessa respon: vaig estar parlant la setmana passada, la 

confirmació per escrit, tal i com vaig dir l’anterior vegada, va tornar a dir el mateix, 

avui per avui no tenim cap revocació de la subvenció, si no ells mateixos haguessin 

enviat a la Direcció General la revocació de la subvenció i no es podria tirar 

endavant l’obra. Han quedat tres poblacions aquí a Lleida que han demanat la 

pròrroga, se’ls hi ha concedit, tindrem una resolució de la subvenció en el moment 

que nosaltres tinguem l’adjudicació, que l’enviem que l’obra s’ha adjudicat, i s’ha 

publicat al BOP i al DOGC. L’obra no es pot ni, avui per avui, ni afegir més carrers 

no treure carrers del projecte, s’ha de treure a concurs i s’ha de fer tal i com està 

ara el projecte. I per tant, totes les urgències i plens extraordinaris es per tirar 

endavant tot dintre dels terminis que ens han dit ells que ho hem de fer. 

 

2.4. El Sr. Bernal fa la següent pregunta: és condició que no es tregui cap carrer, 

t’han dit? 

 

2.5. La Il·lm. Sra. Alcaldessa respon: de moment, si ara haguéssim volgut treure 

algun carrer, no podem, perquè s’hauria de fer una modificació del projecte, ara per 

ara s’ha de treure a concurs tal i com està el projecte. En el moment de 

desenvolupem l’obra, Déu dirà si aquest carrer es pot fer o no cal fer-ho. I si no es 

fa, se fa un altre cantó o el que sigui. Avui per avui no podem ni afegir ni treure, 

s’ha de treure a concurs tal i com està. Crec que al final tot aniré bé i sortirà bé. 
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3. Expedient 7/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de les ajudes 

incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’anualitat 2010. 

 

3.1. El Sr. Català pregunta: els terrenys els tenim tots? 

 

3.2. La Il·lm. Sra. Alcaldessa respon: sí, són carrers. 

 

 

4. Expedient 64/2011.- Aprovació, si s’escau, de la concertació d’una 

operació de crèdit a curt termini, per finançar desfasaments de liquiditat 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià durant l’exercici 2012. 

 

4.1. El Sr. Català comenta que sí, si permet pagar empreses i liquidar, perfecte. 

 

4.2. El Sr. Bernal pregunta: què és per pagar industrials i tot, o per pagar préstec 

abans? 

 

4.3. La Il·lm. Sra. Alcaldessa respon: de moment, despesa corrent. 

 

4.4. La Secretaria de l’Ajuntament informa que és per cobrir desfasament de 

liquiditat. 

 

4.5. La Il·lm. Sra. Alcaldessa comenta: vaig comentar el retràs de pagament de les 

subvencions de la Generalitat amb el cap d’economia i finances, Sr. Ramón Auset. 

 

 

5. Expedient 1/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’establiment del calendari 

fiscal dels tributs d’acreditament anual per a l’exercici 2012. 

 

5.1. El Sr. Palau pregunta si, en el cas de l’impost de béns immobles, no ho tenim 

partit en tres? 

 

5.2. La Secretaria de l’Ajuntament informa que s’ha de fixar un termini, com a 

mínim de dos mesos per establir el pagament voluntari; els que ho tenen domiciliat 

i compleixen les normatives de l’organisme autònom ho poden dividir en tres 

vegades, però sempre que ho tinguis domiciliat i compleixes els altres requisits. 

 

5.3. La Il·lm. Sra. Alcaldessa explica no estem afectats per la pujada de l’impost 

sobre béns immobles de tots els municipis [s’entén la pujada efectuada pel Govern 

de l’Estat]. 
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