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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 5/2012. 

Caràcter: Extraordinària. 

Data: dimecres, 9 de maig de 2012. 

Horari: de 20:30 hores a 21:30 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. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

Absència de la Sra. Magdalena Pla Pla (Regidora, CiU). 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient Hisenda-8/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient col·lectiu de 

baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagar, procedents d’exercicis que 

haurien d’estar tancats. 

 

2. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, definitiva del Pressupost 

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

 

3. Expedient 11/2011.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

98/2012, de data 26 d’abril de 2012. 

 

4. Expedient 2/2012.- Aprovació, si s’escau, prèvia de projecte d’actuacions 

específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
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5. Expedient 9/2012.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 54/2012, 

de data 15 de març de 2012. 

 

6. Expedient 9/2012.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 55/2012, 

de data 15 de març de 2012. 

 

7. Expedient 9/2012.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 95/2012, 

de data 24 d’abril de 2012. 

 

8. Expedient 14/2012.- Aprovació, si s’escau, de la delegació al Consell Comarcal 

del Segrià de la competència municipal per la prestació dels serveis socials 

d’atenció primària, i signatura de conveni. 

 

9. Expedient 15/2012.- Aprovació, si s’escau, provisional de modificacions 

d’ordenances fiscals. 

 

 

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 Hisenda-8/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient 

col·lectiu de baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagar, 

procedents d’exercicis que haurien d’estar tancats. 

 

En data 11 d’abril de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 84/2012, mitjançant el qual s’incoa d’ofici un 

expedient col·lectiu de baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagar, 

procedents d’exercicis tancats, amb efectes de la liquidació de l’exercici 2011, 

l’import total del qual ascendeix a la quantitat de 23 113,12 euros, corresponent als 

exercicis 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, amb el detall que figura en aquesta 

resolució, i s’incoa un tràmit d’audiència als interessats per un termini de 10 dies 

hàbils. 

 

En data 30 d’abril de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

evacuar certificat sobre el resultat del tràmit d’audiència, certificant que «[…] no 

s’ha presentat al Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià cap 

al·legació o reclamació a l’efecte» (sic). 

 

Atès que amb ocasió de la tramitació de l’expedient municipal número 8/2012, els 

proveïdors amb NIF A08148991, B25280371, B25628298, B62724562, i 43701810, 

han manifestat que l’Ajuntament de Benavent de Segrià no té cap obligació 

reconeguda pendent de pagament amb aquests proveïdors (entrades 766, 767, 

718, 720 i 777 al Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià). 
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Atès el principi comptable d’imatge real, segons el qual la comptabilitat municipal 

ha de reflectir la imatge fidel de la realitat econòmica financera i pressupostària de 

l’Ajuntament. 

 

De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 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, l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 

pressupostària, i els articles 121-1 a 121-24 de la Llei 29/2002, de 30 de 

desembre, primera Llei del Codi civil de Catalunya, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest 

aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de PM, PPC i CiU, i 1 

abstenció presencial de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’expedient col·lectiu de baixes d’obligacions reconegudes 

pendents de pagar, procedents d’exercicis que haurien d’estar tancats, amb efectes 

de la liquidació de l’exercici 2011, l’import total del qual ascendeix a la quantitat de 

24 129,67 euros, corresponents als exercicis 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 

2011, sent el seu detall el següent ex liquidació del pressupost general de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2010, i del certificat regulat en el 

Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer: 

 
Exercici Aplicació Tercer NIF D. contr. N. contr. N. Oper. ORP (€) 

2005 1/4/48007/01 Club Escacs Benavent ESCACS- 01/01/2010 2006000206 2006000206 600,00 

2005 1/9/22607/01 Diego Sarmiento Torrelles 47679185R 01/01/2010 2006000247 2006000247 37,00 

2005 1/9/60102/01 Ginesta, SL B25028846 01/01/2010 2006000263 2006000263 1,39 

2006 1/9/10000/01 Pere Serentill i Sales 40856909P 01/01/2010 2006001551 2006002382 18,36 

2006 1/9/60105/01 Ambijardins, S.C.P. E25516600 01/01/2010 2006000920 2006001430 4 993,67 

2006 1/9/60105/01 Ambijardins, S.C.P. E25516600 01/01/2010 2006001608 2006002451 6 000,00 

2007 1/9/10000/01 Pere Serentill i Sales 40856909P 01/01/2010 2007001794 2007002694 72,00 

2007 1/9/10000/01 Pere Serentill i Sales 40856909P 01/01/2010 2007001806 2007002708 18,00 

2007 1/9/13100/01 Josefa Pena i Arno 40873203H 01/01/2010 2007001688 2007002387 45,66 

2007 1/9/13100/01 Josefa Pena i Arno 40873203H 01/01/2010 2007001689 2007002388 45,66 

2007 1/9/13100/01 Natalia Batsi Roma 43720992Q 01/01/2010 2007001681 2007002376 30,00 

2007 1/9/21304/01 Segusenyal, S.L. B25472515 01/01/2010 2007001034 2007001037 27,00 

2007 1/9/22000/01 S.E. Cor. y Telégrafos, SA A83052407 01/01/2010 2007000993 2007000996 92,00 

2007 1/9/22200/01 Telefónica M. España, SA A78923125 01/01/2010 2007000981 2007000984 21 509,88 

2007 1/9/22200/01 Telefónica M. España, SA A78923125 01/01/2010 2007000982 2007000985 -21 509,88 

2007 1/9/22602/01 Radio Esp. Barcelona, SA A08001620 01/01/2010 2007000949 2007000952 1 508,00 

2007 1/9/22602/01 Radio Esp. Barcelona, SA A08001620 01/01/2010 2007000950 2007000953 -1 508,00 

2007 1/9/22606/01 Cash Total, SL B25314758 01/01/2010 2007001062 2007001062 36,10 

2007 1/9/22606/01 Golosinas Cial. Victor, SL B25399767 01/01/2010 2007001056 2007001059 13,92 

2007 1/9/22606/01 Golosinas Cial. Victor, SL B25399767 01/01/2010 2007001057 2007001060 133,35 

2007 1/9/22606/01 Pastisseria La Rambla, SL B25430745 01/01/2010 2007001058 2007001061 350,00 

2007 1/9/60117/01 Ambijardins, S.C.P. E25516600 01/01/2010 2007000878 2007000881 9 597,90 

2008 1/9/10000/01 Arcadi Sola Macia 78073218V 01/01/2010 2008001522 2008002353 93,00 

2008 1/9/10000/01 Arcadi Sola Macia 78073218V 01/01/2010 2008001523 2008002354 75,00 

2008 1/9/22001/01 Edicions 62, S.A. A08148991 01/01/2010 2008001655 2008002547 120,00 
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2009 1/4/48006/01 Autocars Griño, SA A25218009 01/01/2010 2009001568 2009002315 785,00 

2009 1/9/22000/01 Sistemas Digitales Cat. B62724562 01/01/2010 2009001574 2009002321 210,10 

2009 1/9/22000/01 Sistemas Digitales Cat. B62724562 01/01/2010 2009001581 2009002328 210,12 

2009 1/9/22000/01 Sistemas Digitales Cat. B62724562 01/01/2010 2009001608 2009002355 228,22 

2009 1/9/21201/01 Ferreteria Alb. Soler, SA A25217134 01/01/2010 2009001652 2009002441 6,04 

2009 1/9/22607/01 BMB. Joan Montoliu, SL B25402298 01/01/2010 2009001589 2009002336 41,18 

2010 1/9/22000/01 Pickin Pack, SA A62588421 31/08/2010 2010001630 2010002494 0,89 

2010 1/1/22706/01 MSG Assessors B25628298 31/12/2010 2010001707 2010002844 59,00 

2011 1/9/21201/01 Joan Sanmarti Farre 43701810Q 17/08/2011 2011000717 2011001142 148,75 

 
Exercici NIF proveïdor Factura Data registre Import (€) 

2012/certificat RD-Llei 4/2012 B25280371 1/20901952 09/04/2009 20,18 

2012/certificat RD-Llei 4/2012 B25280371 1/20902252 09/04/2009 20,18 

 

Segon.- Ordenar al servei d’Intervenció de l’Ajuntament que procedeixi a donar de 

baixa en els comptes comptables de l’Ajuntament les obligacions anul·lades en 

l’apartat anterior. 

 

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

publiqui aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en extracte. 

 

 

2. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, definitiva del 

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

2012. 

 

En data 1 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

seva sessió ordinària número 3/2012, va aprovar inicialment el Pressupost General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, la plantilla del 

personal funcionari i laboral, la relació de llocs de treball i les bases d’execució del 

pressupost per a l’exercici 2012. 

 

En data 24 d’abril de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

evacuar certificat sobre el resultat del tràmit d’informació pública del meritat acord. 

 

De conformitat amb els articles 168 i 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, els articles 2 a 23 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 l’article 90 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 PPC, 3 vots en contra del grup polític municipal de CiU, i 1 abstenció presencial 

de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 
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Primer.- Introduir d’ofici les següents esmenes al Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 aprovat inicialment, en els 

termes que es detallen en l’apartat següent: 

 

A. A l’estat de despeses, esmena de les següents aplicacions pressupostàries: 

9-130,00; 9-131,00; 9-131,01; 9-160,00; 1-210,03; 1-210,04; 1-210,05; 

9-213,03; 1-225,01; 9-226,99; 9-270,00; i 0-310,01. 

 

B. A l’estat d’ingressos, esmena de les següents aplicacions pressupostàries: 

299,00; i 911,01. 

 

Segon.- Aprovar, amb efectes d’1 de gener de 2012, definitivament el Pressupost 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, que ascendeix 

a la quantitat de 2.074.997,96 euros a l’estat d’ingressos, i 1.812.762,23 euros a 

l’estat de despeses, segons el següent detall, introduint in voce les modificacions a 

l’estat de despeses que es detallen en l’annex d’intervencions i s’integren en aquest 

acord: 

 

PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 
 EXERCICI 2012 - ESTAT D'INGRESSOS 
 

   Aplicació pressupostària Descripció Import 

   CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES 
 Article 11. Impostos sobre el capital   

112,00 Impost sobre béns immobles rustegs 39.500,00 

113,00 Impost sobre béns immobles urbans 297.500,00 

115,00 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 110.000,00 

116,00 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans 30.000,00 

 
Total article 11 477.000,00 

   Article 13. Impost sobre les activitats econòmiques   

130,00 Impost sobre activitats econòmiques 20.000,00 

  Total article 13 20.000,00 

   

 
Total capítol 1 497.000,00 

   CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES 
 Article 29. Altres impostos indirectes   

290,00 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 12.000,00 

299,00 Altres impostos indirectes. Cànon de l'aigua 38.000,00 

 
Total article 29 50.000,00 
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Total capítol 2 50.000,00 

   CAPÍTOL 3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
 Article 30. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics   

300,00 Taxa pel subministrament d'aigua 45.000,00 

301,00 Taxa de clavegueram 6.500,00 

302,00 Taxa pel servei de recollida d'escombraries 58.000,00 

309,01 Taxa manteniment cementiri municipal 4.000,00 

 
Total article 30 113.500,00 

   Article 31. Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent   

312,00 Taxa pel servei de llar d'infants 42.000,00 

  Total article 31 42.000,00 

   Article 32. Taxes per la realització d'activitats de competència local   

321,00 Taxa per llicències urbanístiques 2.000,00 

322,00 Taxa per llicències de primera utilització 1.500,00 

325,00 Taxa per tramitació i expedició de documents 1.500,00 

329,01 Taxa per llicències ambientals 1.000,00 

329,02 Taxa pel servei de veu pública 900,00 

  Total article 32 6.900,00 

   Article 33. Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local   

331,00 Taxa per entrada de vehicles (guals) 10.000,00 

332,00 Taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol empreses subministradores 16.000,00 

335,00 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic 2.000,00 

338,00 Compensació Telefónica 5.000,00 

339,00 Taxa per ocupació de la via pública 2.000,00 

339,01 Taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals 2.000,00 

 
Total article 33 37.000,00 

   Article 35. Contribucions especials   

350,02 Contribucions especials xarxes de serveis (fase 1) 227.646,68 

  Total article 35 227.646,68 

   Article 39. Altres ingressos   

392,00 Recàrrecs de constrenyiment 5.500,00 

393,00 Interessos de demora 1.000,00 

399,00 Anuncis a càrrec de particulars 5.000,00 
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399,01 Altres ingressos diversos 15.000,00 

 
Total article 39 26.500,00 

   

 
Total capítol 3 453.546,68 

   CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 Article 42. De l'Administració de l'Estat   

420,00 Participació en tributs de l'Estat 197.520,16 

  Total article 42 197.520,16 

   Article 45. De Comunitats Autònomes   

450,00 Fons cooperació local de Catalunya 70.000,00 

450,01 FCLC tram supramunicipal 4.000,00 

450,30 Transferència manteniment escola bressol 2011-2012 37.000,00 

450,31 Transferència manteniment escola de música 10.000,00 

450,50 Transferència plans d'ocupació 18.000,00 

450,80 Transferència manteniment Jutjat de Pau 1.800,00 

450,81 Transferència manteniment consultori local 1.100,00 

450,82 Altres subvencions de la comunitat autònoma 25.000,00 

450,83 Transferència compensacions a càrrecs electes 17.505,72 

  Total article 45 184.405,72 

   Article 46. D'Entitats locals   

461,00 Transferències Diputació Provincial 15.000,00 

461,01 Transferències IEI 3.000,00 

465,00 Transferències Consell Comarcal del Segrià 3.000,00 

  Total article 46 21.000,00 

   

 
Total capítol 4 402.925,88 

   CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 
 Article 55. Producte de concessions i aprofitaments especials   

550,00 Cànon concessionari del servei de subministrament d'aigua 20.000,00 

550,01 Cànon sessió ús finca antena telefonia mòbil (Vodafone) 1.000,00 

551,00 Producte de concessions administratives dels nínxols 1.500,00 

  Total article 55 22.500,00 

   

 
Total capítol 5 22.500,00 

   CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
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Article 75. Transferències de la Generalitat de Catalunya   

750,03 Subvenció PUOSC renovació xarxa de serveis municipals 336.789,67 

  Total article 75 336.789,67 

   Article 76. Transferències d'Entitats Locals   

761,01 Altres transferències d'Entitats locals 5.000,00 

761,04 Subvenció PIM Diputació 45.000,00 

 
Total article 76 50.000,00 

   

 
Total capítol 7 386.789,67 

   CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS 
 Article 91. Prèstecs rebuts en euros.   

911,01 Reial decret-llei 4/2012 262.235,73 

 
Total article 91 262.235,73 

   

 
Total capítol 9 262.235,73 

   

 
TOTAL GENERAL 2.074.997,96 

 
 
 
 

PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 
 EXERCICI 2012 - ESTAT DE DESPESES 
 

   Aplicació pressupostària Descripció Import 

   CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL 
 Article 10. Òrgans de govern   

9-100,00 Retribucions bàsiques i altres remuneracions Alcaldia 17.505,72 

9-101,00 Assistències altres càrrecs electes 8.000,00 

 
Total article 10 25.505,72 

   Article 12. Personal funcionari   

9-120,00 Retribucions bàsiques grup A1 20.000,00 

9-120,03 Retribucions bàsiques grup C1 2.500,00 

9-121,00 Retribucions complementàries: complement de destí 12.500,00 

9-121,01 Retribucions complementàries: complement específic 20.100,00 

 
Total article 11 55.100,00 
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   Article 13. Personal laboral   

9-130,00 Retribucions personal fixe 70.000,00 

9-131,00 Retribucions personal per interinitat 57.000,00 

9-131,01 Retribucions personal per obra o servei 22.000,00 

  Total article 13 149.000,00 

   Article 14. Altre personal     

9-143,01 Plans ocupació: retribució bàsica 18.000,00 

  Total article 14 18.000,00 

   Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador   

9-160,00 Admin. Gral.: Seguretat Social 86.258,06 

9-162,00 Despeses de formació i perferccionament personal 600,00 

9-162,05 Assegurances 1.500,00 

  Total article 16 88.358,06 

   

 
Total capítol 1 335.963,78 

   CAPÍTOL 2.DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 
 Article 20. Arrendaments   

3-202,01 Escola: arrendament altres immobles (Vestidors) 7.800,00 

9-203,00 Admin. Gral.: Renting fotocopiadora Ajuntament 3.000,00 

3-203,01 Escola: Renting fotocopiadora 1.650,00 

3-203,02 Admin. Gral.: Renting maquinària 4.000,00 

9-206,00 Admin. Gral.: Renting equips informàtics Ajuntament 2.000,00 

3-206,01 Escola: Renting equips informàtics Casal 1.850,00 

 
Total article 20 20.300,00 

   Article 21. Reparacions, manteniment i conservació   

1-210,00 Manteniment cementiri municipal 4.300,00 

3-210,01 Manteniment instal·lacions esportives 6.000,00 

1-210,02 Manteniment vies públiques-carrers 2.000,00 

1-210,03 Manteniment enllumenat públic 5.000,00 

1-210,04 Manteniment parcs i jardins 15.500,00 

1-210,05 Manteniment camins 10.000,00 

3-212,00 Manteniment edificis escolars 3.000,00 

9-212,01 Manteniment Casa de la Vila 11.000,00 

3-212,02 Manteniment edifici consultori municipal 2.000,00 

3-212,03 Manteniment edifici ludoteca 800,00 
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3-212,04 Manteniment edifici escoles velles 2.000,00 

3-212,05 Manteniment edifici casal de joves 1.000,00 

3-212,06 Manteniment edifici llar d'infants 1.500,00 

3-212,07 Manteniment altres edificis 4.000,00 

1-213,00 Manteniment maquinària xarxa aigua potable 10.000,00 

1-213,01 Manteniment maquinària xarxa de clavegueram 10.000,00 

9-213,02 Manteniment equips d'oficina 8.000,00 

9-213,03 Manteniment altres 10.000,00 

9-219,00 Manteniment altres 600,00 

  Total article 21 106.700,00 

   Article 22. Material, subministrament i altres   

9-220,00 Material d'oficina no inventariable 4.000,00 

9-220,01 Premsa, revistes, llibres i publicacions 3.000,00 

9-220,02 Material informàtic no inventariable 500,00 

1-221,00 Subministrament energia elèctrica 57.000,00 

9-221,03 Subministrament carburants 9.000,00 

9-221,10 Productes de neteja 4.000,00 

9-221,99 Altres subministraments 500,00 

9-222,00 Comunicacions telefòniques 12.000,00 

9-222,01 Comunicacions postals 5.000,00 

9-223,00 Transports 300,00 

9-224,00 Assegurança edificis 2.200,00 

9-224,01 Assegurança responsabilitat civil 3.000,00 

9-224,02 Assegurança vehicles 700,00 

9-224,03 Assegurança màquina d'escombrar 300,00 

9-224,04 Altres assegurances 300,00 

1-225,01 Cànon Agència Catalana de l'Aigua 43.000,00 

1-225,02 Cànon recollida d'escombraries 5.000,00 

9-225,03 Altres tributs 500,00 

9-226,01 Atencions protocolàries i representatives 2.000,00 

9-226,02 Publicitat i propaganda 1.000,00 

9-226,03 Publicacions en diaris oficials 10.000,00 

9-226,04 Despeses jurídiques 14.000,00 

3-226,06 Conferències i altres activitats culturals 1.500,00 

3-226,08 Pla Local de Joventut 2.000,00 

3-226,09 Festes populars 20.000,00 

3-226,10 Activitats entitats 2.000,00 

9-226,99 Altres despeses diverses 9.688,03 

1-227,00 Neteja, recollida i tractament d'escombreries i residus 60.000,00 
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9-227,06 Estudis tècnics i treballs realitzats per altres empreses 20.000,00 

3-227,07 Despeses casal 1.000,00 

9-227,08 Serveis de recaptació a favor l'entitat 24.000,00 

1-227,99 Concessió servei de subministrament d'aigua i clavegueram 51.500,00 

3-227,99 Concessió servei de llar d'infants 103.000,00 

 
Total article 22 471.988,03 

   Article 23. Indemnitzacions per raó del servei   

9-230,00 Dietes de càrrecs electes 300,00 

9-230,01 Dietes de personal 100,00 

9-231,00 Locomoció 250,00 

  Total article 23 650,00 

   Article 27. Despeses imprevistes i funcions no classificades   

9-270,00 Despeses imprevistes i funcions no classificades 68.000,00 

  Total article 27 68.000,00 

   

 
Total capítol 2 667.638,03 

   CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES 
 Article 31. De prèstecs i altres operacions financeres en euros   

0-310,25 Reial decret-llei 4/2012 7.000,00 

0-310,12 Prèstec obres 2003-2004 3.200,00 

0-310,13 Prèstec obres 2005 1.400,00 

0-310,15 Prèstec obres 2006 1.300,00 

0-310,21 Prèstec obres 2008 (115.445,29 €) 5.200,00 

0-310,23 Prèstec obres 413 (205.000,00 €) 9.100,00 

0-310,24 Prèstec Caja Madrid 2009 4.500,00 

0-310,14 Altres interessos 3.000,00 

0-311,00 Despeses de formalització 1.000,00 

 
Total article 31 35.700,00 

   Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres   

0-352,00 Interessos de demora 500,00 

0-358,00 Interessos leasing 100,00 

0-359,00 Altres despeses financeres 3.500,00 

  Total article 35 4.100,00 

   

 
Total capítol 3 39.800,00 
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CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 Article 46. A entitats locals   

4-465,00 Consell Comarcal: serveis socials 10.000,00 

4-465,01 Consell Comarcal: transport disminuïts 250,00 

4-465,02 Consell Comarcal: servei d'assitència tècnica 250,00 

4-465,03 Consell Comarcal: altres prestacions supramunicipals 500,00 

4-466,00 Associacions de municipis 500,00 

4-467,00 Consorci transports Segrià 100,00 

4-467,01 Consorci Localred 180,00 

  Total article 46 11.780,00 

   Article 47. A empreses privades   

4-472,00 Escola de música 10.500,00 

  Total article 47 10.500,00 

   Article 48. A families i institucions sense fi de lucre   

4-480,00 Atencions benèfiques 200,00 

4-480,01 Associació de dones 500,00 

4-480,02 Associació de joves 500,00 

4-480,03 AMPA: cavalgata reis 500,00 

4-480,04 Coral aspes d'or 500,00 

4-480,05 Associació de bitllaires 500,00 

4-480,06 Club d'escacs de Benavent 500,00 

4-480,07 Associació de puntaires de Benavent 500,00 

4-480,08 Associació de jubilats 500,00 

4-480,09 Amics de la gastronomia 50,00 

4-480,11 Futbol Club Mig Segrià 4.600,00 

4-480,12 Associació Sota de Bastos 50,00 

4-480,13 Caçadors 850,00 

4-480,15 Penya Ventblaugrana 500,00 

4-480,16 Associació cultural de Benavent "La Garnota" 500,00 

4-480,19 Families desfavorides, escola bressol 3.000,00 

4-480,21 Associació Ben-Rock 500,00 

4-480,22 F.C. Benavent 1.000,00 

 
Total article 48 15.250,00 

   

 
Total capítol 4 37.530,00 

   CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 
 Article 60. Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l'ús general   
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1-601,31 Renovació xarxa de serveis municipals 634.730,42 

  Total article 60 634.730,42 

   Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis   

9-623,00 Adquisició maquinària, instal·lacions i utillaje 3.000,00 

1-624,00 Leasing adquisició furgoneta 600,00 

9-625,00 Adquisició mobiliari i petites adquisicions 1.500,00 

9-626,00 Adquisició equips informàtics 1.500,00 

9-626,01 Petites adquisicions, material inventariable 1.500,00 

  Total article 62 8.100,00 

   Article 64. Despeses en inversions de caràcter immaterial   

1-640,00 Estudis i treballs tècnics 30.000,00 

  Total article 64 30.000,00 

   

 
Total capítol 6 672.830,42 

   CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS 
 Article 91. Amortització de préstecs i d'operacions en euros   

0-913,10 Amortització préstec obres 2003-2004 19.100,00 

0-913,11 Amortització préstec obres 2005 7.700,00 

0-913,12 Amortització préstec obres 2006 11.500,00 

0-913,14 Amortització préstec obres 2008 (115.445,29) 4.500,00 

0-913,15 Amortització préstec obres 413 (205.000,00) 8.000,00 

0-913,13 Amortització préstec obres 2007 Caja Madrid 8.200,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Total article 91 59.000,00 

   

 
Total capítol 9 59.000,00 

   

 
TOTAL GENERAL 1.812.762,23 

 

 

Tercer.- Estimar la reclamació presentada per la Sra. Sílvia Bori Falip en data 5 de 

març de 2012 (número d’entrada 470 al Registre General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià), i aprovar definitivament la plantilla de personal funcionari i 

laboral, i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2012, en els termes que consten com annex al present acord. 

 

Quart.- Aprovar definitivament les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 

2012, en els termes aprovats inicialment pel Ple i introduint la següent esmena a la 

base 11.2, que passa a tenir la següent redacció: 
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2. En particular, es declaren ampliables les següents partides: 

 

 PARTIDA TEXT CONCEPTE TEXT 

 AMPLIABLE  VINCULAT 

 9-143,01 Plans ocupació: r. bàsica 450,50       Trans. plans ocupació 

 1-213,00 Manteniment xarxa aigua 550,00       Cànon concessionari aigua 

 1-213,01 Mant. xarxa clavegueram 550,00       Cànon concessionari aigua

 1-225,01 Cànon ACA 299,00    Altres imp. indirectes. Cànon ACA 

 1-225,01 Cànon ACA 300,00       Taxa subministrament aigua 

 1-225,02 Cànon escombraries 302,00    Taxa escombraries 

 1-227,99 Concessió aigua 300,00       Taxa subministrament aigua 

 3-227,99 Concessió llar infants 312,00       Taxa servei llar infants  

 

Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida extracte del present 

acord, amb inclusió del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2012 aprovat definitivament, resumit per capítols, de la plantilla de 

personal funcionari i laboral, i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2012. 

 

Sisè.- Notificar aquest acord a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat 

de Catalunya, adjuntant còpia del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2012, de les seves bases d’execució, de la plantilla del 

personal funcionari i laboral, i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, definitivament aprovats, a través de les 

aplicacions telemàtiques corresponents. 

 

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

el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, les seves bases 

d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2012, 

definitivament aprovats. 

 

Vuitè.- Deixar sense efecte la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2011, per a l’exercici 2012, i les seves 

modificacions pressupostàries posteriors. 

 

 

3. Expedient 11/2011.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

98/2012, de data 26 d’abril de 2012. 

 

En data 26 d’abril de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 98/2012, del tenor literal següent: 

 
«DECRET D’ALCALDIA 

 
Decret d’Alcaldia número 98/2012. 
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Expedient municipal número 11/2011. 
Data: 26 d’abril de 2012. 
 
Antecedents. 
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, 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), i les 
quotes provisionals resultants de la imposició i ordenació concreta de contribucions especials, que 
correspon abonar a cada un dels propietaris dels immobles beneficiats per les obres, de conformitat amb 

el detall que consta a l’expedient (annex a la proposta d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012). En aquest 
annex consten les següents línies: 
 

− Núm. d’ordre: 125; nom i cognoms subjecte passiu: Rafael Garcia Català; situació de 
l’immoble: c/ del Mig, 1 (F); m. lineals reals: 20,15; mòduls imputats a l’immoble (m lineals): 
1,14; quota resultant: 7.214,47; compensació per subvenció: 4.339,50; import a abonar: 
2.587,48; import a abonar COMBINADA: 1.293,74; 95,57447%: 1.236,48. 
 

− Núm. d’ordre: 159; nom i cognoms subjecte passiu: Rafael Garcia Català; situació de 
l’immoble: c/ del Mig, 1; m² parcel·la: 122,00; mòduls imputats a l’immoble (m²): 0,37; quota 
resultant: 2.378,36; compensació per subvenció: 1.430,58; import a abonar: 853,00; m. 
lineals reals: 20,15; mòduls imputats a l’immoble (m lineals): 1,14; quota resultant: 7.214,47; 
compensació per subvenció: 4.339,50; import a abonar: 2.587,48; import a abonar 
COMBINADA: 1.720,24; 95,57447%: 1.644,11. 

 
En data 12 de març de 2012, amb número 509, va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament de 
Benavent de Segrià un escrit que el Sr. Rafael Garcia i Català qualifica com escrit previ a la presentació 
d’un recurs contenciós administració contra l’aplicació de contribucions especials (sic). 
 
En data 24 d’abril de 2012, l’arquitecte tècnic municipal va evacuar informe a l’efecte, la part dispositiva 
del qual és com segueix: «[…] 2. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES A dia 24 de abril l’arquitecte tècnic 
municipal acompanyat de l’arquitecte municipal, procedeixen a tornar a mesurar la façana de la finca 
situada al Carrer del Mig, número 1, de Benavent de Segrià. Un cop mesurada aquesta façana s’ha 
detectat que aquesta mesura 17,5 + 12,2 metres i no els 20,15 + 20,15 metres que s’havien contant 
inicialment. 3. CONCLUSIONS Un cop tornades a mesurar les façanes de la finca, proposo els següents 
acords: -Dona com a vàlida els 17,5 + 12,2 metres lineals reals de façana. -Informar RAFAEL GARCIA 
CATALA que els metres lineals de façana són 17,5 + 12,2 metres en la finca situada al Carrer del Mig, 
número 1, de Benavent de Segrià» (sic). 
 
Fonaments jurídics. 
Article 12.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Articles 219 i 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Per tot això, Decreto, 
 
Primer.- Revocar la línea 125 de les quotes provisionals resultants de la imposició i ordenació concreta 
de contribucions especials, que correspon abonar a cada un dels propietaris dels immobles beneficiats 
per les obres, aprovades ex acord plenari d’11 de gener de 2012 (sessió 1/2012); motivació: existeix 
una duplicitat incorrecta en la tributació d’un mateix objecte tributari (concretament, en l’element 
tributari “m. lineals reals”). 
 
Segon.- Rectificar la línea 159 de les quotes provisionals resultants de la imposició i ordenació concreta 
de contribucions especials, que correspon abonar a cada un dels propietaris dels immobles beneficiats 

per les obres, aprovades ex acord plenari d’11 de gener de 2012 (sessió 1/2012), de conformitat amb 
els següents extrems: 
 

On diu: 
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− Núm. d’ordre: 159; nom i cognoms subjecte passiu: Rafael Garcia Català; situació de 
l’immoble: c/ del Mig, 1; m² parcel·la: 122,00; mòduls imputats a l’immoble (m²): 0,37; quota 
resultant: 2.378,36; compensació per subvenció: 1.430,58; import a abonar: 853,00; m. 
lineals reals: 20,15; mòduls imputats a l’immoble (m lineals): 1,14; quota resultant: 7.214,47; 
compensació per subvenció: 4.339,50; import a abonar: 2.587,48; import a abonar 
COMBINADA: 1.720,24; 95,57447%: 1.644,11. 

 
Ha de dir: 

 

− Núm. d’ordre: 159; nom i cognoms subjecte passiu: Rafael Garcia Català; situació de 
l’immoble: c/ del Mig, 1; m² parcel·la: 122,00; mòduls imputats a l’immoble (m²): 0,37; quota 
resultant: 2.378,36; compensació per subvenció: 1.430,58; import a abonar: 853,00; m. 
lineals reals: 29,70; mòduls imputats a l’immoble (m lineals): 1,69; quota resultant: 
10.697,70; compensació per subvenció: 6.434,66; import a abonar: 3.836,74; import a abonar 
COMBINADA: 2.344,87; 95,57447%: 2.241,10. 

 
Tercer.- Rectificar les quotes provisionals resultants de la imposició i ordenació concreta de 
contribucions especials, que correspon abonar a cada un dels propietaris dels immobles beneficiats per 
les obres, aprovades ex acord plenari d’11 de gener de 2012 (sessió 1/2012), de conformitat amb la 
present revocació i correcció d’errors, en els termes que figuren com annex a la present resolució. 
 
Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquest decret al Sr. 
Rafael Garcia Català. 
 
Cinquè.- Condicionar l’eficàcia de la present resolució a la seva ratificació pel Ple de l’Ajuntament de 
Benavent de Segrià, en la propera sessió que es celebri, de conformitat amb la teoria del contrarius 
actus». 

 

De conformitat amb la teoria del contrarius actus, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest 

aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de PM, PPC i CiU, i 1 

abstenció presencial de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 98/2012, de data 26 d’abril de 2012. 

 

Segon.- Publicar en extracte aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida i al taulell d’edictes de l’Ajuntament. 

 

 

4. Expedient 2/2012.- Aprovació, si s’escau, prèvia de projecte 

d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable. 

 

En data 3 de juny de 2009, amb número 563, va tenir entrada al Registre General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pel Sr. Sergi Pujol Griñó, 

mitjançant el qual exposa «que vol implantar una explotació avícola i volador per a 

engreix de perdius de vol i guatlles per a carn en una finca de la seva propietat a la 

Pda. La Roquera, Pol. 11 Parc. 035 del T.M. de Benavent de Segrià. Que sol·licita li 

siguin emeses les corresponents llicències d’obres i llicència ambiental Annex II.1. 

Cod. 11.1.a» (sic). 
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En data 25 d’octubre de 2011, amb número 1992, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pels Serveis 

Territorials a Lleida, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat 

de Catalunya, del tenor literal següent: «[…] En relació a la sol·licitud de llicència 

ambiental de l’activitat esmentada, aquesta Oficina de Gestió Ambiental Unificada 

(OGAU), ha efectuat el procés d’avaluació ambiental. Us trameto, adjunt, l’informe 

integrat corresponent, per tal que d’acord amb l’article 47 del Decret 136/1999, de 

18 de maig, el vostre ajuntament elabori la proposta de resolució. Aquesta haurà 

de ser notificada a l’interessat i a l’OGAU, atorgant un termini de deu dies per a fer 

les al·legacions que es considerin oportunes. En cas que les instal·lacions 

projectades estiguin incloses en els supòsits de l’article 49 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, […], aquest informe integrat també té validesa com a informe 

del Departament de Medi Ambient i Habitatge en el tràmit de la llicència 

urbanística, d’acord amb el que estableix l’article 48 del citat Decret Legislatiu» 

(sic). L’informe integrat en relació amb la nova activitat ramadera de Sergi Pujol 

Griñó, projectada al terme municipal de Benavent de Segrià (Segrià), (annex II,1, 

codi 11.1.a) és com segueix en el seu apartat Formulació de l’informe: «[…] 

D’acord amb les especificacions indicades en la documentació presentada i en 

aquesta avaluació ambiental, s’informa FAVORABLEMENT sobre la nova implantació 

de l’activitat ramadera avícola promoguda per SERGI PUJOL GRIÑÓ (marca oficial 

NOVA), de 70.000 guatlles d’engreix per a carn, que alternativament podran ser 

substituïdes per 28.000 perdius cinegètiques, condicionada al compliment de les 

següents mesures: [les que consten a l’informe] […]» (sic). 

 

En data 19 de desembre de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

va adoptar el Decret d’Alcaldia número 355/2011, mitjançant el qual s’atorga al Sr. 

Sergi Pujol Griñó la llicència ambiental per la implantació de l’activitat relativa a 

explotació avícola, que tindrà una capacitat ramadera de 70.000 guatlles d’engreix 

per a carn, que alternativament podran ser substituïdes per 28.000 perdius 

cinegètiques, ubicada al polígon 11, parcel·la 35, de Benavent de Segrià, i 

classificada a l’annex II.1, apartat 11, subapartat 1a: Instal·lacions destinades a la 

cria intensiva d’aus de corral, entenent que es tracta de gallines ponedores o d’un 

número equivalent d’altres espècies d’aus amb un nombre de places <= 40.000 i > 

2.000, amb marca oficial NOVA, de conformitat amb el projecte amb visat número 

E0900657 del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 

 

En data 7 de febrer de 2012, amb número 256, va tenir entrada al Registre General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la Sra. Alba Sole Gene, 

mitjançant el qual exposa «que adjunto documentacio que sa depositat a les 

diferents administracions a efecte de obtenir la documentació necesaria per poder 

la llicencia d’obres» (sic); amb l’escrit adjunta: a) sol·licitud d’informe al 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya, entrada 

el dia 19/01/2012; b) sol·licitud d’informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya, entrada 

el dia 19/01/2012; c) sol·licitud d’informe a l’Institut Geològic de Catalunya, del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, entrada el 

dia 18/01/2012; d) sol·licitud d’informe al Departament de Cultura, de la 
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Generalitat de Catalunya, entrada el dia 19/01/2012; i e) sol·licitud d’informe al 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Generalitat de Catalunya, 

entrada el dia 12/01/2012. 

 

En data 13 de febrer de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 41/2012, mitjançant el qual es sol·licita, a 

petició de l’interessat i sobre el document presentat per ell en data 30 de gener de 

2012, i rubricat “Estudio de impacto paisajístico”, informe sobre l’estudi d’impacte 

paisatgístic al projecte de explotación avícola y voladero para cebo de perdiz de 

vuelo y codorniz para carne. Aquesta sol·licitud va tenir entrada al Registre General 

del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, en data 

16 de febrer de 2012. 

 

En data 13 de febrer de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 41/2012, mitjançant el qual es sotmet a tràmit 

d’informació pública, per un termini d’un mes comptador a partir del dia següent al 

de la publicació d’aquest anunci, el projecte d’actuació específica d’interès públic en 

sòl no urbanitzable presentat pel Sr. Sergi Pujol Griñó, consistent en la implantació 

d’explotació avícola i volador per a engreix de perdius de vol i guatlles per a carn, 

ubicada al polígon 11, parcel·la 35, de Benavent de Segrià. Aquest tràmit 

d’informació pública s’ha instrumentalitzat mitjançant anunci al taulell d’edictes de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià (publicat el dia 13 de febrer de 2012), al diari 

“la Mañana” (publicat el dia 15 de febrer de 2012), i al Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida (publicat al número 24, de 18 de febrer de 2012). 

 

En data 21 de febrer de 2012, amb número 376, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pel Sr. Sergi Pujol, 

mitjançant el qual exposa que «en relació a l’actuació en sòl no urbanitzable de 

l’exp 2/2012, adjunto: plan de seguridad y salud, informe del depart. de territori, 

informe de IGC, informe del dep. de cultura» (sic). La part dispositiva dels meritats 

informes és com continua: 

 
Informe dels Serveis Territorials a Lleida, del Departament de Cultura, de la Generalitat de 
Catalunya, de data 31 de gener de 2012: «[…] Cap jaciment arqueològic i paleontològic 
conegut i documentat a la Carta Arqueològica del Segrià, terme municipal de Benavent de 
Segrià, resta afectat per l’esmentat projecte segons les planimetries que ens han facilitat. 
Cal recordar que, d’acord amb la normativa vigent, si durant l’execució d’una obra es 
troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de 
l’obra, han de paralitzar immediatament els treballs, han de prendre les mesures 
adequades per a la protecció de les restes i n’han de comunicar el descobriment, en el 
termini de quaranta-vuit hores, al Departament de Cultura per valorar la troballa […]» 
(sic). 
 
Informe de l’Institut Geològic de Catalunya, de data 24 de gener de 2012: «[…] us 
informem que l’actuació proposada no afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès 
geològic» (sic). 

 
Informe dels Serveis Territorials a Lleida, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 
la Generalitat de Catalunya, de data 24 de gener de 2012: «[…] us comunico que l’informe 
integrat, emès en la tramitació de la llicència ambiental, també te validesa com a informe 
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del Departament de Territori i Sostenibilitat en el tràmit de la llicència urbanística, d’acord 
amb el que estableix l’article 48 del citat Decret Legislatiu […]» (sic). 

 

En data 11 d’abril de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

evacuar certificat sobre el resultat del tràmit d’informació pública incoat, segons el 

qual «finalitzat el tràmit d’informació pública meritat, el dies ad quem del qual fou 

el dia 19 de març de 2012, no s’ha presentat al Registre General de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià cap al·legació o reclamació a l’efecte» (sic). 

 

De conformitat amb els articles 47, 48 i 49 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, els 

articles 23, 47, 48 i 57, i la disposició transitòria vuitena del Decret 305/2006, de 

18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, els articles 119 a 

133 del Text Refós de la revisió de les Normes Subsidiàries de planejament, de 

Benavent de Segrià, aprovades definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Lleida en data 30 d’octubre de 2002, i publicades al DOGC número 

3819, de data 11 de febrer de 2003, i l’article 22.2.c) 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 8 vots a favor dels grups polítics municipals de PM, PPC i CiU, i 1 

abstenció presencial de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar prèviament el projecte d’actuacions específiques d’interès públic 

en sòl no urbanitzable, ubicada al polígon 11, parcel·la 35, de Benavent de Segrià, 

presentada pel Sr. Sergi Pujol Griñó, per a la implantació d’explotació avícola i 

volador per a engreix de perdius de vol i guatlles per a carn, de conformitat amb el 

projecte Implantación de explotación avícola y voladero para perdiz de vuelo y 

codorniz de carne, visat amb número E0900657 pel Col·legi Oficial d’Enginyers 

Agrònoms de Catalunya, i les condicions imposades a: 

 

− Informe integrat en relació amb la nova activitat ramadera de Sergi Pujol 

Griñó, projectada al terme municipal de Benavent de Segrià (Segrià), 

(annex II.1, codi 11.1.a), evacuat en data 14 d’octubre de 2011, per 

l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya. 

 

− Decret d’Alcaldia número 355/2011, de data 19 de desembre de 2011, 

d’atorgament de llicència ambiental per la implantació de l’activitat relativa a 

explotació avícola, que tindrà una capacitat ramadera de 70.000 guatlles 

d’engreix per a carn, que alternativament podran ser substituïdes per 

28.000 perdius cinegètiques, ubicada al polígon 11, parcel·la 35, de 

Benavent de Segrià, i classificada a l’annex II.1, apartat 11, subapartat 1a: 

Instal·lacions destinades a la cria intensiva d’aus de corral, entenent que es 

tracta de gallines ponedores o d’un número equivalent d’altres espècies 

d’aus amb un nombre de places <= 40.000 i > 2.000, amb marca oficial 
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NOVA, de conformitat amb el projecte amb visat número E0900657 del 

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 

 

− Informe de l’Institut Geològic de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, 

evacuat en data 24 de gener de 2012. 

 

− Informe dels Serveis Territorials a Lleida, del Departament de Cultura, de la 

Generalitat de Catalunya, evacuat en data 31 de gener de 2012. 

 

Segon.- Requerir a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, del Departament 

de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya que procedeixi, si 

s’escau, a l’aprovació definitiva del projecte d’actuacions específiques d’interès 

públic en sòl no urbanitzable, ubicada al polígon 11, parcel·la 35, de Benavent de 

Segrià, presentada pel Sr. Sergi Pujol Griñó, per a la implantació d’explotació 

avícola i volador per a engreix de perdius de vol i guatlles per a carn, aprovat 

prèviament mitjançant aquest acord. 

 

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

notifiqui aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant 

còpia confrontada de tot l’expedient urbanístic municipal número 2/2012. 

 

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

notifiqui aquest acord a l’interessat. 

 

 

5. Expedient 9/2012.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

54/2012, de data 15 de març de 2012. 

 

En data 15 de març de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 54/2012, del tenor literal següent: 

 
«DECRET D’ALCALDIA 

 
Decret d’Alcaldia número 54/2012. 
Expedient municipal número 9/2012. 
Data: 15 de març de 2012. 
 
Antecedents. 
En data 14 de març de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va adoptar una 
providència mitjançant la qual ordenava a la Secretaria de l’Ajuntament que evacués informe sobre 
determinats extrems, atès la delicada situació econòmica que pateix l’Ajuntament i a efectes de conèixer 
íntegrament els seus detalls. 
 
En data 15 de març de 2012, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 
evacuar el següent informe: 

 
«INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 

 
Expedient municipal número 9/2012. 

 

Legitimació per informar. 
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El present informe s’evacua en compliment de la providència d’Alcaldia de data 14 de març de 2012 ex article 54.1.a) del Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 

Supòsit de fet. 
Es tracta d’un supòsit de sol·licitud d’informació ordenat per l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Fonaments jurídics. 

Els detallats infra. 
 

De conformitat amb aquest supòsit de fet i fonaments jurídics, emeto el següent: 

 

 

INFORME 
 

 

Primer.- Evolució del resultat pressupostari dels últims tres exercicis liquidats. 

 

Exercici 2008 2009 2010 

Resultat pressupostari ajustat (€) 54.416,25 -5.037,70 -17.209,78 

 

 

Segon.- Evolució del romanent de tresoreria dels últims tres exercicis liquidats. 

 

Exercici 2008 2009 2010 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (€) -428.346,78 -500.814,58 -184.265,13 

 

 

Tercer.- Evolució dels ingressos per participació en tributs de l’Estat dels últims quatre exercicis (2009, 2010, 2011 i 2012). 

 

Exercici Aplicació pressupostària Descripció Previsió pressupostària Drets reconeguts nets 

2009 1-420,00 Participació en tributs de l’Estat 275.000,00 264.591,39 

2010 1-420,00 Participació en tributs de l’Estat 230.000,00 190.545,96 

2011 1-420,00 Participació en tributs de l’Estat 213.579,72 ------------ 

2012 1-420,00 Participació en tributs de l’Estat 197.520,16 ------------ 

 

Observacions: 

 

− La participació en tributs de l’Estat representa un terç dels ingressos ordinaris d’un Ajuntament, en termes genèrics. 
 

 

Quart.- Evolució dels ingressos per l’impost de béns immobles dels últims quatre exercicis (2009, 2010, 2011 i 2012). 

 

Exercici Aplicació pressupostària Descripció Previsió pressupostària Drets reconeguts nets 

2009 112,00 IBI de naturalesa rústica 25.000,00 41.863,64 

2010 112,00 IBI de naturalesa rústica 35.000,00 32.705,87 

2011 112,00 IBI de naturalesa rústica 36.000,00 ------------ 

2012 112,00 IBI de naturalesa rústica 39.500,00 ------------ 

 

 

Exercici Aplicació pressupostària Descripció Previsió pressupostària Drets reconeguts nets 

2009 112,01 IBI de naturalesa urbana 175.000,00 239.240,16 

2010 113,00 IBI de naturalesa urbana 215.000,00 245.905,96 

2011 113,00 IBI de naturalesa urbana 260.000,00 ------------ 

2012 113,00 IBI de naturalesa urbana 297.500,00 ------------ 

 
Observacions: 

 

− L’impost de béns immobles representa un terç dels ingressos ordinaris d’un Ajuntament, en termes genèrics. 

 

− L’evolució de les previsions pressupostàries de les aplicacions pressupostàries relatives a l’impost de béns immobles de 
naturalesa rústica i de naturalesa urbana, entre els exercicis 2009 a 2012, és conseqüència de la reducció aplicable a la base 

imposable del tribut regulada en els articles 67 i 68 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. 

 
− El Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va rebutjar l’increment dels tipus de gravamen de l’impost de béns immobles en 

data 27 de desembre de 2011 (Ple 18/2011), on l’Alcaldia va proposar el següent augment no aprovat: 

 

Tribut Tipus de gravamen vigent a 

31/12/2011 

Proposta de tipus de gravamen vigent a 

partir de 01/01/2012 

Aprovació Tipus de gravamen vigent a 

01/01/2012 

IBI rústica 0,510 0,600 No 0,510 

IBI urbana 0,630 0,700 No 0,630 

IBI BICES 1,300 1,300 No 1,300 

 

− Finalment, aquest Ajuntament de Benavent de Segrià no està afectat per l’increment del tipus de gravamen de l’impost de béns 

immobles per a l’exercici 2012 imposat per l’article 8 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 

matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, atès que la ponència de valors d’aquest 
municipi ha estat aprovada entre els anys 2005 i 2007. 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

 

 

Cinquè.- Evolució de l’anualitat teòrica del deute dels últims quatre exercicis (2009, 2010, 2011 i 2012). 

 

Exercici Aplicació pressupostària Descripció Previsió pressupostària Oblig. reconegu. netes 

2009 Capítols III i IX de despeses Despeses financeres i Passius financers 74.329,11 68.533,13 

2010 Capítols III i IX de despeses Despeses financeres i Passius financers 72.037,98 68.278,35 

2011 Capítols III i IX de despeses Despeses financeres i Passius financers 71.905,00 ------------ 

2012 Capítols III i IX de despeses Despeses financeres i Passius financers 91.800,00 ------------ 

 

Observacions: 

 

− A l’exercici 2012 s’inicia el període d’amortització de capital de les següents operacions de crèdit a llarg termini: 
 

a) BBVA OBRES 2008 / 0182 5938 974 10061427. 

b) BBVA OBRES 413 de 2004-2007 / 0182 5938 974 10061442. 

c) BANKIA OBRES 2007. 
 

 

Sisè.- Equilibri o superàvit que hauria d’observar el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012. 

 
De conformitat amb l’article 193.3 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, el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 s’hauria d’aprovar amb un superàvit 

inicial per import no inferior al romanent de tresoreria per a despeses generals de caràcter negatiu manifestat en l’exercici 2010. 

 
Per tant, el superàvit inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 hauria d’ésser de 

184.265,13 euros. 

 

En data 1 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, amb un superàvit inicial de 74.613,97 euros i, en conseqüència, incomplint l’article 193.3 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 setè.- Incidència 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. 

 

La relació de les obligacions pendents de pagament de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que reuneixen els requisits establerts a l’article 

1 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, que aquesta Intervenció ha certificat i comunicat al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, del Gobierno de España, en data 14 de març de 2012, ascendeix a la quantitat de 262.235,75 euros. 

 

Que de conformitat amb l’exposició de motius del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels 

pagaments a proveïdors, està previst que l’amortització de l’eventual operació de crèdit a llarg termini es realitzi en un període de 10 anys, 

no obstant, les mesures econòmiques, financeres i tributàries que exigeixi la concertació d’aquest crèdit s’hauran de preveure en el pla 
d’ajust regulat en l’article 7 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer. 

 

 

 
A efectes d’integritat d’aquest informe, s’adjunta al mateix la següent documentació: 

 

− Annex I.- Estat del resultat pressupostari (exercicis 2008, 2009 i 2010). 

 
− Annex II.- Estat del romanent de tresoreria (exercicis 2008, 2009 i 2010). 

 

− Annex III.- Estat de liquidació del pressupost d’ingressos, capítols I i IV (exercicis 2009 i 2010). 

 
− Annex IV.- Estat de liquidació de despeses, capítols III i IX (exercicis 2009 i 2010). 

 

− Annex V.- Còpia del certificat del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2011, vigent a data 

d’avui. 

 
− Annex VI.- Còpia del certificat del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, aprovat 

inicialment pel Ple. 

 

 
La qual cosa informo a l’Alcaldia, per ordre seu i en compliment de la providència d’Alcaldia de data 14 de març de 2012» (sic). 

 
 
Atès la procedència d’observar, en la mesura del possible, l’article 193.3 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, amb 
ocasió de l’aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 
l’exercici 2012. 
 
 
Fonaments jurídics. 
Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
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Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Article 53.1.i) 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. 
 
Articles 51.1, 52.c) i 53 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’estatut dels treballadors. 
 

Article 54.1.p) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 
 
 
Per tot això, Decreto, 
 
Primer.- Acordar l’extinció de la relació laboral que l’Ajuntament de Benavent de Segrià manté amb la 
Sra. Sílvia Bori Falip (DNI. 78084107G), amb efectes l’extinció del dia 31 de març de 2012, per causes 
econòmiques consistents en: 
 

1. El caràcter negatiu del resultat pressupostari ajustat dels exercicis 2009 i 2010. 
 

2. El caràcter negatiu del romanent de tresoreria per a despeses generals dels exercicis 2008, 
2009 i 2010. 
 

3. L’increment de l’anualitat teòrica dels deutes financers d’aquet Ajuntament per a l’exercici 
2012, per import de 19.895,00 euros (segons previsió pressupostària) en comparació amb 
l’exercici 2011. 
 

4. La no aprovació de l’increment del tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles per a 
l’exercici 2012. 
 

5. La procedència de produir estalvi pressupostari per compensar el romanent negatiu de 
tresoreria per a despeses generals derivat de l’exercici 2010, per import de 184.265,13 euros. 

 
Segon.- Acordar el gaudi per part de la Sra. Sílvia Bori Falip d’un període de vacances retribuïdes des 
del 19 de març de 2012 al 31 de març de 2012. 
 
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer a favor de la Sra. Sílvia Bori Falip, simultàniament a l’entrega 
de la comunicació escrita de preavís legalment establerta, la indemnització de vint dies per any de 
serveis, prorratejant per mesos els períodes de temps inferior a un any i amb un màxim de dotze 
mensualitats. 
 
Quart.- Requerir a la gestoria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que realitzi els tràmits adients per 
donar eficàcia a la present resolució. 
 
Cinquè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquesta resolució 
a l’interessat. 
 
Sisè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquesta resolució al 
representant legal dels treballadors. 
 
Setè.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la 
propera sessió que es celebri». 
 

De conformitat amb l’article 54.1.p) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’Alcaldia proposa 

al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals de PM i PPC, 
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3 vots en contra del grup polític municipal de CiU, i 1 abstenció presencial de la 

Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 54/2012, de data 15 de març de 2012. 

 

 

6. Expedient 9/2012.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

55/2012, de data 15 de març de 2012. 

 

En data 15 de març de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 55/2012, del tenor literal següent: 

 
«DECRET D’ALCALDIA 

 
Decret d’Alcaldia número 55/2012. 
Expedient municipal número 9/2012. 
Data: 15 de març de 2012. 
 
Antecedents. 
En data 14 de març de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va adoptar una 
providència mitjançant la qual ordenava a la Secretaria de l’Ajuntament que evacués informe sobre 
determinats extrems, atès la delicada situació econòmica que pateix l’Ajuntament i a efectes de conèixer 
íntegrament els seus detalls. 
 
En data 15 de març de 2012, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 
evacuar el següent informe: 

 
«INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 

 
Expedient municipal número 9/2012. 

 

Legitimació per informar. 

El present informe s’evacua en compliment de la providència d’Alcaldia de data 14 de març de 2012 ex article 54.1.a) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 

Supòsit de fet. 

Es tracta d’un supòsit de sol·licitud d’informació ordenat per l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
 

Fonaments jurídics. 

Els detallats infra. 

 

De conformitat amb aquest supòsit de fet i fonaments jurídics, emeto el següent: 
 

 

INFORME 

 
 

Primer.- Evolució del resultat pressupostari dels últims tres exercicis liquidats. 

 

Exercici 2008 2009 2010 

Resultat pressupostari ajustat (€) 54.416,25 -5.037,70 -17.209,78 

 
 

Segon.- Evolució del romanent de tresoreria dels últims tres exercicis liquidats. 

 

Exercici 2008 2009 2010 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (€) -428.346,78 -500.814,58 -184.265,13 

 

 
Tercer.- Evolució dels ingressos per participació en tributs de l’Estat dels últims quatre exercicis (2009, 2010, 2011 i 2012). 

 

Exercici Aplicació pressupostària Descripció Previsió pressupostària Drets reconeguts nets 
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2009 1-420,00 Participació en tributs de l’Estat 275.000,00 264.591,39 

2010 1-420,00 Participació en tributs de l’Estat 230.000,00 190.545,96 

2011 1-420,00 Participació en tributs de l’Estat 213.579,72 ------------ 

2012 1-420,00 Participació en tributs de l’Estat 197.520,16 ------------ 

 

Observacions: 

 

− La participació en tributs de l’Estat representa un terç dels ingressos ordinaris d’un Ajuntament, en termes genèrics. 
 

 

Quart.- Evolució dels ingressos per l’impost de béns immobles dels últims quatre exercicis (2009, 2010, 2011 i 2012). 

 

Exercici Aplicació pressupostària Descripció Previsió pressupostària Drets reconeguts nets 

2009 112,00 IBI de naturalesa rústica 25.000,00 41.863,64 

2010 112,00 IBI de naturalesa rústica 35.000,00 32.705,87 

2011 112,00 IBI de naturalesa rústica 36.000,00 ------------ 

2012 112,00 IBI de naturalesa rústica 39.500,00 ------------ 

 

 

Exercici Aplicació pressupostària Descripció Previsió pressupostària Drets reconeguts nets 

2009 112,01 IBI de naturalesa urbana 175.000,00 239.240,16 

2010 113,00 IBI de naturalesa urbana 215.000,00 245.905,96 

2011 113,00 IBI de naturalesa urbana 260.000,00 ------------ 

2012 113,00 IBI de naturalesa urbana 297.500,00 ------------ 

 
Observacions: 

 

− L’impost de béns immobles representa un terç dels ingressos ordinaris d’un Ajuntament, en termes genèrics. 

 
− L’evolució de les previsions pressupostàries de les aplicacions pressupostàries relatives a l’impost de béns immobles de 

naturalesa rústica i de naturalesa urbana, entre els exercicis 2009 a 2012, és conseqüència de la reducció aplicable a la base 

imposable del tribut regulada en els articles 67 i 68 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. 
 

− El Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va rebutjar l’increment dels tipus de gravamen de l’impost de béns immobles en 

data 27 de desembre de 2011 (Ple 18/2011), on l’Alcaldia va proposar el següent augment no aprovat: 

 

Tribut Tipus de gravamen vigent a 
31/12/2011 

Proposta de tipus de gravamen vigent a 
partir de 01/01/2012 

Aprovació Tipus de gravamen vigent a 
01/01/2012 

IBI rústica 0,510 0,600 No 0,510 

IBI urbana 0,630 0,700 No 0,630 

IBI BICES 1,300 1,300 No 1,300 

 

− Finalment, aquest Ajuntament de Benavent de Segrià no està afectat per l’increment del tipus de gravamen de l’impost de béns 

immobles per a l’exercici 2012 imposat per l’article 8 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, atès que la ponència de valors d’aquest 

municipi ha estat aprovada entre els anys 2005 i 2007. 

 

 

Cinquè.- Evolució de l’anualitat teòrica del deute dels últims quatre exercicis (2009, 2010, 2011 i 2012). 
 

Exercici Aplicació pressupostària Descripció Previsió pressupostària Oblig. reconegu. netes 

2009 Capítols III i IX de despeses Despeses financeres i Passius financers 74.329,11 68.533,13 

2010 Capítols III i IX de despeses Despeses financeres i Passius financers 72.037,98 68.278,35 

2011 Capítols III i IX de despeses Despeses financeres i Passius financers 71.905,00 ------------ 

2012 Capítols III i IX de despeses Despeses financeres i Passius financers 91.800,00 ------------ 

 

Observacions: 
 

− A l’exercici 2012 s’inicia el període d’amortització de capital de les següents operacions de crèdit a llarg termini: 

 

d) BBVA OBRES 2008 / 0182 5938 974 10061427. 

e) BBVA OBRES 413 de 2004-2007 / 0182 5938 974 10061442. 
f) BANKIA OBRES 2007. 

 

 

Sisè.- Equilibri o superàvit que hauria d’observar el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012. 
 

De conformitat amb l’article 193.3 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, el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 s’hauria d’aprovar amb un superàvit 

inicial per import no inferior al romanent de tresoreria per a despeses generals de caràcter negatiu manifestat en l’exercici 2010. 
 

Per tant, el superàvit inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 hauria d’ésser de 

184.265,13 euros. 
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En data 1 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, amb un superàvit inicial de 74.613,97 euros i, en conseqüència, incomplint l’article 193.3 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 setè.- Incidència 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. 

 
La relació de les obligacions pendents de pagament de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que reuneixen els requisits establerts a l’article 

1 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, que aquesta Intervenció ha certificat i comunicat al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, del Gobierno de España, en data 14 de març de 2012, ascendeix a la quantitat de 262.235,75 euros. 

 

Que de conformitat amb l’exposició de motius del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors, està previst que l’amortització de l’eventual operació de crèdit a llarg termini es realitzi en un període de 10 anys, 

no obstant, les mesures econòmiques, financeres i tributàries que exigeixi la concertació d’aquest crèdit s’hauran de preveure en el pla 

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

 
 

 

A efectes d’integritat d’aquest informe, s’adjunta al mateix la següent documentació: 

 
− Annex I.- Estat del resultat pressupostari (exercicis 2008, 2009 i 2010). 

 

− Annex II.- Estat del romanent de tresoreria (exercicis 2008, 2009 i 2010). 

 
− Annex III.- Estat de liquidació del pressupost d’ingressos, capítols I i IV (exercicis 2009 i 2010). 

 

− Annex IV.- Estat de liquidació de despeses, capítols III i IX (exercicis 2009 i 2010). 

 

− Annex V.- Còpia del certificat del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2011, vigent a data 
d’avui. 

 

− Annex VI.- Còpia del certificat del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, aprovat 

inicialment pel Ple. 
 

 

La qual cosa informo a l’Alcaldia, per ordre seu i en compliment de la providència d’Alcaldia de data 14 de març de 2012» (sic). 

 
 
Atès la procedència d’observar, en la mesura del possible, l’article 193.3 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, amb 
ocasió de l’aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 
l’exercici 2012. 
 
 
Fonaments jurídics. 
Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Article 53.1.i) 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. 
 
Articles 51.1, 52.c) i 53 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’estatut dels treballadors. 
 
Article 54.1.p) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 
 
 
Per tot això, Decreto, 
 
Primer.- Acordar l’extinció de la relació laboral que l’Ajuntament de Benavent de Segrià manté amb el 
Sr. José Sánchez Ortega (DNI. 43733500N), amb efectes l’extinció del dia 31 de març de 2012, per 
causes econòmiques consistents en: 
 

6. El caràcter negatiu del resultat pressupostari ajustat dels exercicis 2009 i 2010. 
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7. El caràcter negatiu del romanent de tresoreria per a despeses generals dels exercicis 2008, 
2009 i 2010. 
 

8. L’increment de l’anualitat teòrica dels deutes financers d’aquet Ajuntament per a l’exercici 
2012, per import de 19.895,00 euros (segons previsió pressupostària) en comparació amb 
l’exercici 2011. 
 

9. La no aprovació de l’increment del tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles per a 
l’exercici 2012. 

 
10. La procedència de produir estalvi pressupostari per compensar el romanent negatiu de 

tresoreria per a despeses generals derivat de l’exercici 2010, per import de 184.265,13 euros. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer a favor del Sr. José Sánchez Ortega, simultàniament a 
l’entrega de la comunicació escrita de preavís legalment establerta, la indemnització de vint dies per any 
de serveis, prorratejant per mesos els períodes de temps inferior a un any i amb un màxim de dotze 
mensualitats. 
 
Tercer.- Requerir a la gestoria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que realitzi els tràmits adients 
per donar eficàcia a la present resolució. 
 
Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquesta resolució a 
l’interessat. 
 
Cinquè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquesta resolució 
al representant legal dels treballadors. 
 
Sisè.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la 
propera sessió que es celebri». 
 

De conformitat amb l’article 54.1.p) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’Alcaldia proposa 

al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals de PM i PPC, 

3 vots en contra del grup polític municipal de CiU, i 1 abstenció presencial de la 

Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 55/2012, de data 15 de març de 2012. 

 

 

7. Expedient 9/2012.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

95/2012, de data 24 d’abril de 2012. 

 

En data 24 d’abril de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 95/2012, del tenor literal següent: 

 
«DECRET D’ALCALDIA 

 
Decret d’Alcaldia número 95/2012. 
Expedient municipal número 9/2012. 
Data: 24 d’abril de 2012. 
 
Antecedents. 
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En data 15 de març de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va adoptar el Decret 
d’Alcaldia número 54/2012, mitjançant el qual s’acorda l’extinció de la relació laboral que l’Ajuntament 
de Benavent de Segrià manté amb la Sra. Sílvia Bori Falip (DNI. 78084107G), amb efectes l’extinció del 
dia 31 de març de 2012, per les causes econòmiques detallades en la meritada resolució. 
 
En data 16 de març de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va notificar el Decret 
d’Alcaldia número 54/2012, de data 15 de març de 2012, a la interessada. 
 
En data 2 d’abril de 2012, amb número 625, va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià escrit de reclamació administrativa prèvia a la via jurisdiccional laboral presentat per 
la Sra. Sílvia Bori Falip, el petitum del qual és com segueix: 

 
«[…] DEMANO: Que tingui per presentat aquest escrit amb les seves copies i es serveixi admetre’l i per fetes les 

anteriors manifestacions, es serveixi tenir per interposada reclamació prèvia contra la resolució extintiva del meu 
contracte de treball a la que em refereixo en aquest escrit, i previs els tràmits oportuns, es serveixin dictar resolució per 

la que estimant les raons exposades, es reconegui que he estat objecte d’un acomiadament NUL o subsidiàriament 

IMPROCEDENT, i s’em reconegui el dret a ser readmesa en el meu lloc de treball en les mateixes condicions que tinc 

reconegudes fins el dia 31 de març d’enguany, o bé a ser indemnitzada en els termes previstos en el article 56 de 
l’Estatut del Treballadors, amb el dret en el primer dels supòsits, a percebre els salaris meritats des del dia 1 d’abril» 

(sic). 

 
Atès que l’empleada Sra. Sílvia Bori Falip va ser contractada per aquest Ajuntament de Benavent de 
Segrià en data 23/01/2006 causant baixa el dia 22/01/2007, amb un contracte amb codificació 402; 
causant nova alta el dia 23/01/2007 i nova baixa el dia 30/04/2007, amb un contracte amb codificació 
401; causant nova alta el dia 01/05/2007 i nova baixa el 31/05/2010, amb un contracte amb codificació 
410; i, finalment, nova alta el dia 01/06/2010 i nova baixa el dia 31/03/2012, amb un contracte amb 
codificació 410. 
 
Atès que la liquidació derivada del Decret d’Alcaldia número 54/2012, de data 15 de març de 2012, 
considerava a efectes d’antiguitat la del dia 01/05/2007, quan tindria que haver considerat a aquests 
efectes el dia 23/01/2006. 
 
Fonaments jurídics. 

De caire substantiu. 
Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Articles 53 i 56 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’estatut dels treballadors. 
 
De caire procedimental. 
Articles 120, 121 i 125 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Article 53.1.i) 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. 
 
Article 54.1.p) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 
 
Per tot això, Decreto, 
 
Primer.- Admetre a tràmit la reclamació administrativa prèvia a la via jurisdiccional laboral presentada 
per la Sra. Sílvia Bori Falip, amb entrada al Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en 
data 2 d’abril de 2012 (registre d’entrada número 625). 
 
Segon.- Estimar la reclamació administrativa prèvia a la via jurisdiccional laboral presentada per la Sra. 
Sílvia Bori Falip, anul·lar el Decret d’Alcaldia número 54/2012, de data 15 de març de 2012, readmetre a 
la Sra. Sílvia Bori Falip (78084107G) en el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Benavent de Segrià amb 
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les mateixes condicions que les reconegudes fins el dia 31 de març de 2012, i abonar a la Sra. Sílvia Bori 
Falip els salaris meritats des del dia 1 d’abril de 2012, acordant en conseqüència l’esmena de la nòmina 
del mes de març de 2012, que serà igualment abonada a la interessada en les mateixes condicions que 
les reconegudes fins el dia 31 de març de 2012. 
 
Motivació de l’estimació de la reclamació administrativa prèvia: error en el càlcul de la indemnització de 
vint dies per any de servei posada a disposició del treballador ex article 53.1.b) del Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors. 
 

Tercer.- Requerir a la Sra. Sílvia Bori Falip que, en el termini de dos dies hàbils comptadors a partir del 
dia següent al de la recepció de la notificació corresponent, s’incorpori al seu lloc de treball i retorni a 
l’Ajuntament de Benavent de Segrià la indemnitzada meritada en el Decret d’Alcaldia número 54/2012, 
de data 15 de març de 2012, en la quantitat de 4.809,43 euros. 
 
El pagament de la meritada quantitat es podrà realitzar presencialment a les oficines municipals, de 
dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores, o mitjançant transferència bancària o ingrés bancari, indicant 
el número d’expedient 9/2012, al següent compte corrent: 2085-9475-66-0311970825 (Ibercaja). 
 
Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquesta resolució a 
la interessada. 
 
Cinquè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquesta resolució 
al representat legal dels treballadors i a la gestoria de l’Ajuntament. 
 
Sisè.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la 
propera sessió que es celebri, de conformitat amb la teoria del contrarius actus». 

 

De conformitat amb l’article 54.1.p) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i de conformitat 

amb la teoria del contrarius actus, segons la qual es requereix per innovar, anul·lar 

o derogar un acte que l’acte posterior reuneixi els mateixos tràmits que fossin 

necessaris per a la formació de l’acte innovat, anul·lat o derogat, l’Alcaldia proposa 

al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de PM, PPC i 

CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 95/2012, de data 24 d’abril de 2012. 

 

 

8. Expedient 14/2012.- Aprovació, si s’escau, de la delegació al Consell 

Comarcal del Segrià de la competència municipal per la prestació dels 

serveis socials d’atenció primària, i signatura de conveni. 

 

En data 19 de març de 2012, amb número 557, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià un escrit presentat per la 

Presidència del Consell Comarcal del Segrià, del tenor literal següent: «Us trameto, 

adjunt, el certificat del Ple del Consell Comarcal del Segrià, de 2 de març de 2012, 

d’aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els 

ajuntaments de la comarca de delegació de competències dels serveis socials 

d’atenció primària» (sic). Amb l’ofici s’adjunta certificat de la Secretaria del Consell 
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Comarcal del Segrià relatiu a l’acord plenari de 2 de març de 2012, que incorpora el 

text íntegre del conveni meritat. 

 

De conformitat amb l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 174 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 79 a 88 del Reial Decret 500/1990, de 

20 d’abril, i els articles 167.1.b), 175, i 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 

Catalunya, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups 

polítics municipals de PM, PPC i CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Segrià la competència municipal per la 

prestació dels serveis socials d’atenció primària definida a l’article 31.1 de la Llei 

12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

 

Segon.- Aprovar la proposta de conveni de delegació de competències municipals 

dels serveis socials d’atenció primària al Consell Comarcal del Segrià, aprovat per 

acord del Ple del Consell Comarcal del Segrià de data 2 de març de 2012. 

 

Tercer.- Autoritzar una despesa plurianual, en tant que es mantingui la delegació 

competencial a favor del Consell Comarcal del Segrià, per un import anual de 6,76 

euros/habitant/any per a l’exercici 2012 i revisable en exercicis posteriors de 

conformitat amb la clàusula rebus sic stantibus. 

 

L’autorizació i realització de la despesa de caràcter plurianual resta subordinada al 

crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

 

Quart.- Facultar a la Il·lm. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per tal que formalitzi la signatura del conveni meritat. 

 

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

notifiqui aquest acord al Consell Comarcal del Segrià, tot requerint a aquest ens 

local que comuniqui a aquest Ajuntament la data de signatura del conveni de 

delegació. 

 

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

la proposta de conveni de delegació de competències dels serveis socials d’atenció 

primària al Consell Comarcal del Segrià. 

 

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

aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, del Departament de 
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Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant 

còpia del conveni meritat; ambdues qüestions quan es produeixi la signatura 

d’aquest conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal. 

 

Vuitè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que, un cop 

signat el conveni, publiqui anunci d’aquest extrem al Butlletí Oficial de la Província 

de Lleida. 

 

 

9. Expedient 15/2012.- Aprovació, si s’escau, provisional de modificacions 

d’ordenances fiscals. 

 

Atès que en data 31 de desembre de 2011 es va publicar en l’Annex del Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida número 185, el text íntegre de les Ordenances 

Fiscals números 1 a 18 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Atès que 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 del 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 entidad Ayuntamiento de Benavent 

de Segrià», de conformitat amb el 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, 

en el qual es determinava com a mesura a adoptar l’increment del tipus de 

gravamen de l’impost sobre béns immobles d’aquest Ajuntament, preveient la seva 

aprovació definitiva a finals del mes de juny de 2012. 

 

Atès que en data 30 d’abril de 2012, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, del Gobierno de España, va informar favorablement el meritat pla d’ajust 

aprovat per aquest Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

De conformitat amb l’article 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, i els articles 15 a 27, i 60 a 110 del Reial Decret Legislatiu 

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

hisendes locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels 

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

CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents Ordenances 

Fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2013, en els següents 

extrems: 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. Modificació 

de l’article 8, que passa a tenir la següent redacció: 

 

Article 8. Tipus de gravamen i quota. 

1. El tipus de gravamen serà el 0,780% quan es tracti de béns immobles 

de naturalesa urbana. 

2. El tipus de gravamen serà el 0,610% quan es tracti de béns immobles 

de naturalesa rústica. 

3. El tipus de gravamen serà el 1,300% quan es tracti de béns immobles 

de característiques especials. 

4. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base 

liquidable els tipus de gravamen anteriors. 

5. La quota líquida de l’impost serà el resultat d’aplicar, si s’escau, a la 

quota íntegra les bonificacions previstes en l’article 5 d’aquesta 

Ordenança. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. Modificació 

de la Disposició final única, que passa a tenir la següent redacció: 

 

Disposició final única. 

La present ordenança fiscal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013. 

 

La present modificació de l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre 

béns immobles, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013. 

 

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents Ordenances Fiscals 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 i següents, en els 

següents extrems, introduint in voce les modificacions a l’article 6 que es detallen 

en l’annex d’intervencions i s’integren en aquest acord: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL PER PARTICULARS DE LES INSTAL·LACIONS, BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS. 

Modificació de l’article 6, que passa a tenir la següent redacció: 

 

Article 6. Quota tributària. 

La quantia de la quota tributària serà la que es fixa en les tarifes 

següents: 

- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (sense servei de calefacció): 15,00 

euros/acte/1 hora. 

- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (amb servei de calefacció): 20,00 

euros/acte/1 hora. 

- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (sense servei de calefacció): 75,00 

euros/acte/dia. 
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- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (amb servei de calefacció): 100,00 

euros/acte/dia. 

 

La present modificació de l’Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per 

la utilització privativa o aprofitament especial per particulars de les instal·lacions, 

béns i serveis municipals, entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació 

definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

Tercer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 19, reguladora del 

preu públic per la utilització de maquinària municipal, en els termes que consten 

com annex a la proposta d’Alcaldia. 

 

Quart.- Sotmetre aquest acord d’aprovació provisional de la modificació d’algunes 

ordenances fiscals i d’aprovació provisional de creació d’ordenança fiscal a tràmit 

d’exposició pública, per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, per a que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i 

presentar les reclamacions que consideri adients. 

 

Cinquè.- Considerar aprovat aquest acord definitivament, sense necessitat 

d’ulterior acord plenari, si en el termini d’exposició pública no es presenta cap 

reclamació. En aquest cas, es procedirà a la publicació íntegra de les ordenances 

fiscals meritades aprovades definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida. 

 

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

certificat del present acord i diligenciï l’ordenança fiscal número 19 aprovada 

provisionalment ex novo. 

 

Setè.- Legitimar a l’Alcaldia per realitzar tots els tràmits necessaris per l’eficàcia 

del present acord. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 21:30 hores del dia 9 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 

 

 

2. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, definitiva del 

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

2012. 

 

2.1. Per ordre d’Alcaldia, la Secretaria de l’Ajuntament informa del contingut de la 

proposta, i informa de la introducció de les següents esmenes a la pròpia proposta: 

 

− Esmena de les codificacions següents de l’estat de despeses del Pressupost 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012: 0-

310,01 que passa a ser la 0-310,25; 0-913,21 que passa a ser la 0-913,14; 

0-913,23 que passa a ser la 0-913,15; i 0-913,24 que passa a ser la 0-

913,13, i passa a tenir la següent descripció Amortització préstec obres 

2007 Caja Madrid. 

 

− Introducció ex novo a l’estat de despeses del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 de l’aplicació 

pressupostària 3-226,08 Pla Local de Joventut, amb un disponible de 

2.000,00 euros, reduint en aquesta mateixa quantitat l’aplicació 9-270,00 

Despeses imprevistes i funcions no classificades, que passa a tenir un 

disponible de 68.000,00 euros. 

 

2.2. El Sr. Sales pregunta sobre les següents qüestions: modificacions respecte al 

pressupost aprovat inicialment; augment de la partida de festes; i obres. 

 

2.3. L’Alcaldia, la Regidoria d’educació i cultura, i la Secretaria informen a l’efecte. 

 

 

4. Expedient 2/2012.- Aprovació, si s’escau, prèvia de projecte 

d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable. 

 

4.1. La Il·lm. Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta. 

 

4.2. Sr. Català: pregunta què s’entén per “actuacions específiques d’interès públic”. 

 

4.3. Secretaria respon: la llei d’urbanisme diu que les obres en sòl urbà, les 

llicències d’obres, són competència de l’Ajuntament; les obres en sòl rústic, hi ha 

unes quantes que són competència de l’Ajuntament, com un magatzem de petites 

dimensions, allò que no superi els 500 metres,… i les que superen aquests llindars 

només es poden construir si són d’interès públic. Quines són d’interès públic? Les 

ramaderes, les mineres, les d’agricultura, la de turisme rural, masies, etc. Per això 

té aquest nom. Per què són d’interès públic? Perquè en sòl rústic et diuen, en sòl 

rústic no es construeix, però si és d’interès públic, en ramaderia s’entén, es permet 

la construcció. Però es parteix d’un imperatiu que en sòl rústic no es construeix. 
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4.4. Sr. Bernal: això és la llicència d’obres? 

 

4.5. Secretaria: No. Això és abans de la llicència d’obres, la llicència d’obres podia 

ser simultània, però jo considero que és millor fer-ho després d’això. Nosaltres 

només podem donar la llicència d’obres, o la donem condicionada a que aquesta 

actuació, quan l’aprovi urbanisme, és a dir, Generalitat de Catalunya, en sòl rústic. 

En sòl rústic la competència per autoritzar aquesta instal·lació és de la Generalitat 

de Catalunya (Comissió Territorial d’Urbanisme) i per això fem aquest pas previ. 

 

4.6. Sr. Bernal: si es denega, no s’atorga llicència d’obres. 

 

4.7. Secretaria: correcte. 

 

4.8. Sr. Bernal: i si ja està feta la granja?  

 

4.9. Secretaria: retirar i reposar. 

 

4.10. El Sr. Bernal i el Sr. Serentill debaten sobre la forma de tramitació de 

l’expedient. 

 

4.11. La Il·lm. Sra. Alcaldessa crida a votació. 

 

 

7. Expedient 9/2012.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

95/2012, de data 24 d’abril de 2012. 

 

7.1. El Sr. Català pregunta: aquesta incorporació fins quan és? 

 

7.2. La Il·lm. Sra. Alcaldessa respon: s’està valorant. 

 

 

9. Expedient 15/2012.- Aprovació, si s’escau, provisional de modificacions 

d’ordenances fiscals. 

 

Únic. Es proposa col·lectivament per tots els grups polítics municipals l’esmena in 

voce de l’apartat segon de la proposta d’acord, en relació amb l’article 6 de 

l’Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per la utilització privativa o 

aprofitament especial per particulars de les instal·lacions, béns i serveis municipals, 

proposant-se la següent redacció: 

 

Article 6. Quota tributària. 

La quantia de la quota tributària serà la que es fixa en les tarifes 

següents: 

- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (sense servei de calefacció): 15,00 

euros/acte/1 hora. 
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- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (amb servei de calefacció): 20,00 

euros/acte/1 hora. 

- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (sense servei de calefacció): 75,00 

euros/acte/dia. 

- Per utilització de la Sala de l’Ajuntament, la Sala d’actes del Casal 

Cultural de Benavent o la ludoteca (amb servei de calefacció): 100,00 

euros/acte/dia. 
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