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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 7/2012. 

Caràcter: Extraordinària i urgent. 

Data: dilluns, 14 de maig de 2012. 

Horari: de 23:00 hores a 23:05 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. 

 

 

Absència del Sr. Manuel Català Ros (Regidor, CiU), de la Sra. Magdalena Pla Pla 

(Regidora, CiU), del Sr. Raúl Sales Pujol (Regidor, CiU), i del Sr. Manuel Bernal 

Garcia (Regidor, CiU). 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient Ple-7/2012.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del caràcter urgent 

de la sessió. 

 

2. Expedient número 8/2012.- Aprovació, si s’escau, de la concertació de l’operació 

d’endeutament a llarg termini regulada pel Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de 

febrer. 

 

 

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. 

 

 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

 

1. Expedient Ple-7/2012.- 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, i 4 abstencions presencials del 

Sr. Català, de la Sra. Pla, del Sr. Sales i del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

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

Segrià número 7/2012, de data 14 de maig de 2012, motivant-se aquesta urgència 

en la procedència de complir els terminis fixats per la Subdirección General de 

Estudios y Financiación de Entidades Locales, de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno de 

España, en instrucció evacuada en data 8 de maig de 2012, segons la qual las 

Entidades locales deberán aprobar la concertación de las operaciones de préstamo 

hasta el día 15 [de maig, s’entén], como fecha límite (sic), de manera que aquesta 

sessió del Ple no ha pogut convocar-se abans degut a que no va ser fins al dia 10 

de maig de 2012 que l’Estat va concretar l’import de l’operació corresponent a 

aquest Ajuntament de Benavent de Segrià, i que s’ha tingut de retirar l’assumpte 

relatiu a l’expedient 8/2012 de l’ordre del dia de la sessió plenària número 6/2012, 

degut a l’absència dels vots necessaris per a la seva aprovació. 
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2. Expedient número 8/2012.- Aprovació, si s’escau, de la concertació de 

l’operació d’endeutament a llarg termini regulada pel Reial Decret-llei 

4/2012, de 24 de febrer. 

 

En data 14 de març de 2012, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià va comunicar al Miniserio de Hacienda y Administraciones Públicas, del 

Gobierno de España, la relació certificada de totes les obligacions pendents de 

pagament als contractistes incloses en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial 

Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació 

i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al 

pagament als proveïdors de les entitats locals, ex article 3 ibídem, per import de 

262.235,75 euros (210 factures). 

 

En data 29 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

seva sessió extraordinària i urgent número 4/2012, va aprovar el pla d’ajust 

formulat per l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 27 de març 

de 2012 en els termes que resten a l’expedient, i integrat pel propi pla d’ajust de 

l’entitat Ajuntament de Benavent de Segrià en suport normalitzat, i document lliure 

rubricat «Detalle del plan de ajuste de la entitat Ayuntamiento de Benavent de 

Segrià». 

 

En data 30 d’abril de 2012, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 

Local, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno de España, va adoptar una 

resolució del tenor literal següent: 

 
[…] Tras analizar la información contenida en el plan de ajuste remitido por esa Entidad 
local, esta Secretaría General lo valora FAVORABLEMENTE. 
 
En consecuencia, esa entidad local podrá concertar la operación u operaciones de 
préstamo a largo plazo precisas por el importe de las obligaciones pendientes de pago por 
las que los contratistas hayan manifestado su voluntad de acogerse al procedimiento 
instrumentado en el citado Real Decreto-ley 4/2012. 
 
La concertación de dichas operaciones deberá aprobarse dentro de los quince primeros 
días naturales del mes de mayo de 2012 por el órgano de la Corporación local que resulte 
competente de acuerdo con el artículo 52 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo 
en cuenta, en su caso, lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. En ese mismo acuerdo de aprobación se deberá concretar la 
habilitación que proceda para la formalización de las operaciones de préstamo 
mencionadas (sic). 

 

En data 9 de maig de 2012, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià ha comprovat a través de l’Oficina virtual de les entitats locals, de 

l’Agència Tributària, que l’import total de les obligacions certificades en data 14 de 

març de 2012 que procedeix enviar a l’Instituto Oficial de Crédito –com agent de 

pagament ex article 9 del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març– és de 247.553,40 

euros, corresponent a un total de 178 factures. 
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En data 10 de maig de 2012, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 

Local, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno de España, va adoptar una 

resolució del tenor literal següent: 

 
[…] Mediante esta notificación se informa que el importe de las obligaciones pendientes de 
pago que serán abonadas en la primera fase del mencionado mecanismo, y que 
corresponden a los comunicados inicialmente hasta el día 15 de marzo, y para los que los 
contratistas han aceptado la aprobación del procedimiento esteablecido en aquella norma, 
y en los certificados individuales positivos comunicados en los cinco primeros días hábiles 
de abril y mayo, y que podrá ser financiado a través de las operaciones de endeudamiento 
a largo plazo citadas anteriormente es de 247.553,40 euros (sic). 

 

De conformitat amb els articles 7.5 i 10 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de 

febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris 

per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 

entitats locals (BOE número 48, de 25 de febrer de 2012), els articles 7, 8 i 9 del 

Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament 

dels pagaments a proveïdors (BOE número 60, de 10 de març de 2012), l’Ordre 

PRE/773/2012, de 16 d’abril, per la qual es publica l’Acord de la Comisión Delegada 

del Gobierno para Asuntos Económicos d’1 de març de 2012, per a la posada en 

funcionament del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 

Entitats Locals (BOE número 92, de 17 d’abril de 2012), les resolucions de 30 

d’abril de 2012 i de 10 de maig de 2012 de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, els articles 52, 53 i 55 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 els articles 22.2.m) i 47.2.l) 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, i 4 abstencions presencials del Sr. 

Català, de la Sra. Pla, del Sr. Sales i del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Concertar l’operació de crèdit a llarg termini regulada en l’article 10 del 

Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, en l’article 7 del Reial Decret-llei 7/2012, 

de 9 de març, i en l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, de conformitat amb les 

següents característiques: 

 

1. Import de l’operació de crèdit a llarg termini: 247.553,40 euros. 

 

2. Entitat de crèdit: la que determini l’Instituto de Crédito Oficial, com agent de 

pagament. 

 

3. Termini d’amortització: màxim de 10 anys amb 2 anys de carència en 

l’amortització del principal. 
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4. Tipus d’interès: l’equivalent al cost de finançament del Tesoro Público als 

terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al qual 

s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. 

 

5. Altres condicions: les previstes en l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, per 

la qual es publica l’Acord de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos d’1 de març de 2012, per a la posada en funcionament 

del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 

Entitats Locals (BOE número 92, de 17 d’abril de 2012). 

 

Segon.- Legitimar a l’Alcaldia, la Tresoreria i la Secretaria-Intervenció de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a la formalització de l’operació de crèdit a 

llarg termini ordenada en l’apartat anterior. 

 

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

notifiqui aquest acord al Gobierno de España en la forma que legalment s’habiliti. 

 

Quart.- Incorporar, en el termini màxim d’un mes comptador des de la data de la 

seva formalització, la meritada operació d’endeutament en la Central de 

Información de Riesgos de las entitades locales. 

 

Cinquè.- Comunicar al Departament d’Economia i Coneixement, de la Generalitat 

de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la 

formalització, la meritada operació d’endeutament ex article 4 de l’Ordre 

ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 

dels ens locals. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 23:05 hores del dia 14 de maig 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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