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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 9/2012. 

Caràcter: Ordinària. 

Data: dijous, 6 de setembre de 2012. 

Horari: de 21:00 hores a 22:10 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lma. Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Alcaldessa, PM. 

 

Sr. Pere Ferran Serentill Sales, 1r Tinent d’Alcalde, PM. 

Sr. Josep Maria Palau Llobera, 3r Tinent d’Alcalde, PPC. 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM. 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

Absència del Sr. Antonio Ramón López Gómez (2n Tinent d’Alcalde, PM). 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient Ple-9/2012.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de 

la sessió ordinària de 7 de juny de 2012 (Ple 8/2012). 

 

2. Expedient Ple-9/2012.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del 

número 134/2012, de 31 de maig de 2012, al número 211/2012, de 29 d’agost de 

2012). 

 

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

plantilla de personal i de la relació de llocs de treball. 

 

4. Expedient 15/2012.- Aprovació, si s’escau, provisional de modificació 

d’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants 

municipal. 
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5. Expedient 24/2012.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de festes locals per a 

l’any 2013. 

 

6. Expedient 25/2012.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del curs 2011/2012 i 

de la revisió de preus del curs 2012/2013 de la concessió del servei de llar d’infants 

municipal. 

 

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

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

d’infants municipal de Benavent de Segrià (desembre 2008)”. 

 

8. Expedient 27/2012.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 2011 i de 

la revisió de preus de l’exercici 2012 de la concessió del servei de subministrament 

d’aigua i clavegueram. 

 

9. Expedient Ple-9/2012.- Aprovació, si s’escau, de les mocions: Primera.- Adhesió 

al “Pacte d’Alcaldes/esses” com a mecanisme de participació de la ciutadania en la 

lluita contra l’escalfament de la Terra; Segona.- Moció relativa a la pedregada del 

mes de juliol; Tercera.- Moció per a la reimplantació del programa PREPARA segons 

el Reial Decret-llei 1/2011, d’11 de febrer. 

 

10. Expedient Ple-9/2012.- Informes d’Alcaldia. 

 

11. Expedient Ple-9/2012.- Assumptes d’urgència. 

 

12. Expedient Ple-9/2012.- Precs i preguntes. 

 

 

Comprovat el quòrum de constitució exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Presidència del Ple obre la 

sessió. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Expedient Ple-9/2012.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de 

l’acta de la sessió ordinària de 7 de juny de 2012 (Ple 8/2012). 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 9/2012, i de conformitat amb 

l’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

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

municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López, el 

següent: 

 

ACORD 
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Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 7 de juny de 2012 

(Ple 8/2012). 

 

 

2. Expedient Ple-9/2012.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 134/2012, de 31 de maig de 2012, al número 

211/2012, de 29 d’agost de 2012). 

 

En compliment d’allò disposat a l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 

jurídic de les Entitats locals, l’Alcaldia – Presidència dóna compte de les resolucions 

adoptades que són les compreses entre els números 134/2012, de 31 de maig de 

2012, i 211/2012, de 29 d’agost de 2012, ambdues incloses, i el Ple acorda per 8 

vots a favor dels grups polítics municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció 

presencial del Sr. López, restar assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte. 

 

Núm. 

Decret 

Data Contingut 

134/2012 31/05/2012 Aprovar llista definitiva de places confirmades llar infants. 

135/2012 31 05/2012 Liquidar quotes taxa prestació llar d’infants. 

136/2012 01/06/2012 Aprovar,reconèixer i liquidar certificació d’obra renovació. 

137/2012 06/06/2012 Acceptar baixa voluntària amb renúncia plaça llar d’infants. 

138/2012 07/06/2012 Aprovar matriculació llar d’ infants. 

139/2012 07/06/2012 Expedient municipal de Contribucions especials Plaça Major. 

140/2012 12/06/2012 Rebutjar l’execució prova testifical i documental sol·licitada. 

141/2012 12/06/2012 Atorgar fraccionament deute tributari contribucions especials. 

142/2012 13/06/2012 Expedient urbanístic número 28/2012. 

143/2012 13/06/2012 Acceptar la comunicació prèvia ambiental presentada. 

144/2012 13/06/2012 Expedient urbanístic número 29/2012. 

145/2012 15/06/2012 Revocar liquidació taxa d’escombraires. 

146/2012 18/06/2012 Aprovar matriculació servei llar d’infants. 

147/2012 18/06/2012 Liquidar quota interessats matriculació llar d’infants.  

148/2012 19/06/2012 Expedient baixa padró municipal d’habitants número 4/2012 

149/2012 20/06/2012 Delegar la competència autoritzar matrimoni civil. 

150/2012 20/06/2012 Expedient urbanístic número 7/2011. 

151/2012 20/06/2012 Expedient SAU 4 Projecte de reparcel·lació. 

152/2012 21/06/2012 Expedient SAU 2 Projecte de reparcel·lació. 

153/2012 22/06/2012 Acceptar baixa voluntària amb renuncia llar d’infants. 

154/2012 25/06/2012 Acceptar baixa voluntària amb renuncia llar d’infants. 

155/2012 25/06/2012 Concedir targeta d’aparcament individual persones disminució. 

156/2012 26/06/2012 Considerar aprovada modificació Ordenança Fiscal Ajuntament.  

157/2012 27/06/2012 Prendre raó cessió crèdit factura. 

158/2012 29/06/2012 Expedient urbanístic número 31/2012. 
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159/2012 29/06/2012 Expedient ambiental número 1/2011. 

160/2012 02/07/2012 Liquidar quotes interessats taxa prestació llar d’infants. 

161/2012 02/07/2012 Atorgar fraccionament deute tributari pendent aigua. 

162/2012 03/07/2012 Aprovar competència Junta Govern Local. 

163/2012 03/07/2012 Expedient municipal HISENDA-1/2012. 

164/2012 03/07/2012 Expedient baixes inscripció indeguda Padró d’habitans-1/2012. 

165/2012 04/07/2012 Expedient urbanístic número 2/2012. 

166/2012 05/07/2012 Expedient urbanístic número 32/2012. 

167/2012 05/07/2012 Acordar suplència Secretari Interventor titular. 

168/2012 05/07/2012 Delegar funcions de l’Alcaldia de l’Ajuntament. 

169/2012 06/07/2012 Aprovar certificació d’obra. 

170/2012 06/07/2012 Atorgar fraccionament deute tributari taxa d’aigua. 

171/2012 10/07/2012 Estimar parcialment fraccionament deute tributari obres. 

172/2012 12/07/2012 Pla de millora urbana urbanització la Clamor. 

173/2012 13/07/2012 Sol·licitud Eix 4: convocatòria Viure al Poble Més 2012. 

174/2012 19/07/2012 Sol·licitud subvenció Institut Català de les Dones. 

175/2012 24/07/2012 Sol·licitud subvenció Direcció General de Joventut. 

176/2012 01/08/2012 Acceptar baixa voluntària amb renuncia llar d’infants. 

177/2012 01/08/2012 Acceptar baixa voluntària amb renuncia llar d’infants. 

178/2012 01/08/2012 Acceptar baixa voluntària amb renuncia llar d’infants. 

179/2012 01/08/2012 Liquidar taxa servei llar d’infants, mes de juliol de 2012. 

180/2012 01/08/2012 Pressa de raó de cessió de crèdit. 

181/2012 01/08/2012 Fraccionament deute tributari. 

182/2012 02/08/2012 Aprovar certificació d’obra. 

183/2012 02/08/2012 Expedient urbanístic 33/2012. 

184/2012 02/08/2012 Expedient urbanístic 35/2012. 

185/2012 02/08/2012 Expedient urbanístic 36/2012. 

186/2012 02/08/2012 Expedient urbanístic 37/2012. 

187/2012 02/08/2012 Esmena sol·licitud Viure al Poble Més 2012. 

188/2012 02/08/2012 Expedient urbanístic 34/2012. 

189/2012 03/08/2012 Expedient ambiental 6/2003. 

190/2012 03/08/2012 Aprovació definitiva plec general prescripció tècniques d’aigua. 

191/2012 03/08/2012 Aprovació definitiva Reglament Registre unió estables parella. 

192/2012 06/08/2012 Liquidació 1r trimestre 2012: taxa aigua i clavegueram. 

193/2012 07/08/2012 Contracte menor d’obres canalització canonada. 

194/2012 08/08/2012 Aprovació definitiva Annex projecte llar infants: F3 / SF1. 

195/2012 08/08/2012 Expedient ambiental 5/2003. 

196/2012 09/08/2012 Expedient urbanístic 38/2012. 

197/2012 09/08/2012 Expedient urbanístic 39/2012. 

198/2012 14/08/2012 Pagament cànon ACA 2n trimestre 2012. 

199/2012 16/08/2012 Convocatòria mesa de contractació. 

200/2012 17/08/2012 Compensació tributària per factures. 

201/2012 17/08/2012 Pressa de raó de cessió de crèdit. 

202/2012 17/08/2012 Expedient urbanístic 41/2012. 

203/2012 20/08/2012 Pròrroga del Pla Municipal de Polítiques de Dones 2008-2011. 
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204/2012 21/08/2012 Pròrroga concessió llar d’infants, tercera anualitat. 

205/2012 22/08/2012 Expedient urbanístic 40/2012. 

206/2012 23/08/2012 Renúncia sol·licitud subvenció ICD. 

207/2012 24/08/2012 Adhesió al Pla de polítiques de dones del Consell Comarcal. 

208/2012 28/08/2012 Llibre matriculacions llar infants 2012/2013, correcció error. 

209/2012 28/08/2012 Expedient urbanístic número 42/2012. 

210/2012 28/08/2012 Expedient urbanístic número 45/2012. 

211/2012 29/08/2012 Aprovar certificació d’obra. 

 

 

3. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial de la 

modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball. 

 

Atès que en data 14 de maig de 2010, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 42/2010, mitjançant el qual s’efectua 

nomenament accidental, per tal de proveir a la cobertura temporal immediata del 

lloc de treball vacant i no ocupat efectivament per llur titular de Secretaria 

Intervenció d’aquest Ajuntament, en favor de la Sra. Silvia Bori Falip, personal 

laboral que s’estima suficientment capacitada, en règim de compatibilitat de 

funcions amb les tasques pròpies de seu actual lloc de treball de Auxiliar, i amb els 

efectes econòmics que pertoquin (sic). 

 

Atès que en data 29 d’octubre de 2010, el Sr. Antonio Ropero Vilaró, funcionari 

amb habilitació de caràcter estatal, va prendre possessió de la plaça de Secretaria 

Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per la qual ha sigut nomenat 

provisionalment per Resolució de la Direcció General d’Administració Local de data 

15 d’octubre de 2010 (Registre d’entrada a l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

número 1116, de 29 d’octubre de 2010). 

 

Atès que en data 11 de març de 2011, el Sr. Antonio Ropero Vilaró, funcionari amb 

habilitació de caràcter estatal, va prendre possessió de la plaça de Secretaria 

Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per la qual ha sigut nomenat 

definitivament per la Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General 

de Cooperación Local, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de 

puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, 

publicada al Boletín Oficial del Estado número 59, de data 10 de març de 2011. 

 

Atès que en data 6 de juny de 2011 a 17 de febrer de 2012, la Sra. Sílvia Bori Falip 

va estar de baixa en el seu lloc de treball. 

 

Atès l’informe evacuat, per ordre d’aquesta Alcaldia, per part de la Secretaria 

Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 15 de març de 2012, on 

es passa revista a la situació econòmica de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Atès que en data 9 de maig de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

va aprovar definitivament la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2012, on es preveu la següent plaça: 
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Lloc Àrea Denominació Funcions C Dotació C. 

Destí 

C. 

Espec. 

Grup F. 

Provisió 

Empleat públic O 

19 Secretaria Administració 

Oficial adm. de 1a 

Suport a Secretaria. LI Definitiva 

A amortitzar 

CONVENI CONSTRUCCIÓ 

LLEIDA 

Concurs 

oposició 

Sílvia Bori Falip 14 

 

Llegenda: C = Classe; LI = laboral interinitat. 

 O = Observacions; 14 = Lloc a amortitzar quan es seleccioni i proveeixi el lloc 2. 

 

Atès que en data 5 de juliol de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va adoptar projecte de proposta d’Alcaldia, incoant un període de consultes, 

per un termini de 15 dies naturals, amb el representant legal dels treballadors. 

 

Atès que aquest projecte de proposta d’Alcaldia i període de consultes va ser 

notificat a l’autoritat laboral (19/07/2012), a la Sra. Sílvia Bori Falip (13/07/2012), 

i al representant legal dels treballadors (13/07/2012). 

 

Atès que en data 28 de juliol de 2012 va finalitzar el meritat període de consultes 

amb el representant legal del treballadors, sense que s’hagin formulat propostes 

alternatives. 

 

Atès l’informe sobre l’actuació municipal per la extinció de la relació laboral de la 

treballadora Sílvia Bori Falip, evacuat per l’advocada Sra. Meritxell Estiarte Garrofé, 

la part conclusiva del qual és com segueix: 

 
«[…] 
 
Examinat el contracte, i la relació de llocs de treball en vigor està clar que la plaça que 
ocupa la treballadora està perfectament identificada, i es pot extingir amb motiu de la 
desaparició o amortització de la plaça que s’ocupa. En aquest sentit sentències d’unificació 
de doctrina del Tribunal Suprem d’1 de juny de 1998, i de 9 de juny de 1997. 
 
Els contractes d’interinatge o alternativament les relacions laboral de caràcter indefinit, 
perviuen fins a la provisió dels corresponents llocs de treball amb caràcter fix. Ara bé, 
l’eficàcia de tal pacte s’ha d’entendre sotmesa a la condició subjacent de la pervivència 
dels llocs de treball. Aquesta conclusió respon a la pròpia naturalesa de la relació 
contractual d’interinitat, referida a l’exercici, amb caràcter de provisionalitat, d’un lloc de 
treball, provisionalitat derivada del fet de no haver accedit a la plaça en legal forma. La 
subscripció d’aquests contractes no limita ni elimina les facultats de l’Administració sobre 
modificació i supressió dels llocs de treball. 

 
En conseqüència, i prèvia negociació amb els representants dels treballadors, caldrà 
procedir a l’amortització del lloc de treball ocupat internament per la Sra. Bori en la seva 
condició de personal indefinit tota vegada que ni en el moment present les tasques per les 
que va ser contractada es desenvolupen pel Sr. Secretari – interventor de carrera. 
 
IV. Conclusió. 
 
Atès el que s’ha exposat, entenc que per tal de resoldre la situació de la Sra. Bori s’ha de 
prendre els següents acords: 
 
[…] 
 
.- Prèvia la tramitació de l’expedient en legal forma, amb comunicació i audiència als 
representants sindicals, caldrà aprovar per part del ple la modificació de la relació de llocs 
de treball i plantilla de personal de l’ajuntament amortitzant el lloc de treball de la Sra. 
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Bori, en els termes que resulti necessari, resolent el contracte amb efectes de la data de 
l’amortització. 
 
[…]» (sic). 

 

Atès l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local (infra, LRBRL), segons el qual: El Alcalde […] ostenta las siguientes atribuciones: Desempeñar 

la jefatura superior de todo el personal. 
 

Atès l’article 22.2.i) LRBRL, segons el qual: Corresponde, en todo caso, al Pleno municipal en los 

Ayuntamientos […]: La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo […]. 
 

Atès l’article 90.1 in fine LRBRL, segons el qual: Las plantillas deberán responder a los principios de 

racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de 

personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. 
 

Atès l’article 90.2 LRBRL, segons el qual: Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los 

puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación bàsica sobre función pública. 
 

Atès l’article 283.2 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 (infra, TRLMiRLCat), 

segons el qual: Los entes locales tienen que formar la relación de puestos de trabajo de su organización, de acuerdo con 

lo que establece la legislación bàsica del Estado y de desarrollo de la Generalitat. 
 

Atès l’article 37.1.c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic (infra, EBEP), segons el qual: Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con 

las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: 

Las normas que fijen los criterios generales en materia de […] planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. 
 

Atès l’article 69.1 EBEP, segons el qual: La planificación de los recursos humanos en las Administraciones 

Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la 

utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, 

formación, promoción profesional y movilidad. 
 

Atès l’article 72 EBEP, segons el qual: En el marco de sus competencias de autoorganización, las 

Administraciones Públicas estructurarán sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 

profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo. 
 

Atès l’article 24.c) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament del personal al servei de les entitats locals (infra, RPCat), segons el qual: 
El personal laboral no permanent cessa: […] Per raons de caràcter organitzatiu que impliquin modificació de la plantilla, amb el 
compliment previ dels requeriments que pugui establir la legislació laboral. 
 

Atès l’article 27.1 RPCat, segons el qual: La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del 

pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora 

dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa 
interna. 
 

Atès l’article 54.1.c) RPCat, segons el qual: Correspon al ple de la corporació […]: Aprovar anualment per 

mitjà del pressupost la plantilla de personal. 
 

Atès l’article 122.2 RPCat, segons el qual: En els casos en què s’acordi l’amortització de llocs de treball a 

conseqüència de la supressió, l’adequació o la transformació dels serveis, el personal que ocupava aquests llocs podrà, 

alternativament, passar a la situació administrativa d’excedència forçosa en el cas dels funcionaris o, si s’escau, ser designat per 

a altres llocs, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior d’aquest article. Pel que fa al personal laboral, caldrà atenir-se al que 

disposi la normativa pròpia. 
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Atès l’article 51 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 (infra, TRLET), segons el qual: 

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada 

en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al 
menos a: 

a. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 

b. El 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. 

c. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores. 

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica 

negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos 

o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. 

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o 

instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y 

métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, 

entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 

Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla 

de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como 

consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas. 

Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se tendrán en 

cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros 

motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta 

Ley, siempre que su número sea, al menos, de cinco. 

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo, la 

empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 c) de esta Ley en un número inferior a los 

umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán 

efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto. 

2. El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una 

duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. La 

consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o 

reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales 

como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. 

La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los 

representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar, junto con la comunicación, a la autoridad laboral. 

En dicho escrito se consignarán los siguientes extremos: 

a. La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el apartado 1. 

b. Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido. 

c. Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. 

d. Periodo previsto para la realización de los despidos. 

e. Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos. 

La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los 

restantes aspectos señalados en el párrafo anterior. 

Recibida la comunicación, la autoridad laboral lo comunicará a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, 
con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comunicación a que se 

refiere los párrafos anteriores y sobre el desarrollo del período de consultas. El informe deberá ser evacuado en el improrrogable 

plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del período de consultas y quedará incorporado al 

procedimiento. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a49
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a49
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a52
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La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las 

secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa 

o entre los delegados de personal. 

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación 

para el período de consultas a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4. 

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. 

La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y 

recomendaciones a las partes que no supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento. 

Transcurrido el período de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera 
alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a 

la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo. 

3. Cuando la extinción afectase a más del 50 % de los trabajadores, se dará cuenta por el empresario de la venta de los bienes 

de la empresa, excepto de aquellos que constituyen el tráfico normal de la misma, a los representantes legales de los 
trabajadores y, asimismo, a la autoridad competente. 

4. Comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario notificará los despidos individualmente a los 

trabajadores afectados en los términos establecidos en el artículo 53.1 de esta Ley. Lo anterior no obstante, deberán haber 

transcurrido como mínimo 30 días entre la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la autoridad 
laboral y la fecha de efectos del despido. 

5. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos a que se 

refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer 

prioridades de permanencia a favor de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada 
edad o personas con discapacidad. 

6. La decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas para este despido. La interposición de la 

demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta la 

resolución de aquella. 

La autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de consultas cuando estime que estos se han 

alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, así como cuando la entidad gestora de la prestación por 

desempleo hubiese informado que el acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los 

trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. 

7. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por 

la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo 

dispuesto en este apartado. 

El expediente se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y 

simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada 

en la totalidad de la tramitación del expediente. 

La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días 

desde la solicitud, y surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 

La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que 

corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin 
perjuicio del derecho de éste a resarcirse del empresario. 

8. Las obligaciones de información y documentación previstas en el presente artículo se aplicarán con independencia de que la 

decisión relativa a los despidos colectivos haya sido tomada por el empresario o por la empresa que ejerza el control sobre él. 

Cualquier justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no le ha facilitado la 
información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto. 

9. Cuando se trate de procedimientos de despidos colectivos de empresas no incursas en procedimiento concursal, que incluyan 

trabajadores con cincuenta y cinco o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a41
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a53
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existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto de los trabajadores 

anteriormente señalados en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social. 

10. La empresa que lleve a cabo un despido colectivo que afecte a más de cincuenta trabajadores deberá ofrecer a los 
trabajadores afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas. Dicho plan, diseñado 

para un periodo mínimo de 6 meses, deberá incluir medidas de formación y orientación profesional, atención personalizada al 

trabajador afectado y búsqueda activa de empleo. En todo caso, lo anterior no será de aplicación en las empresas que se 

hubieran sometido a un procedimiento concursal. El coste de la elaboración e implantación de dicho plan no recaerá en ningún 

caso sobre los trabajadores. 

El incumplimiento de la obligación establecida en este apartado o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el 

empresario, podrá dar lugar a la reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas que procedan por el incumplimiento. 

11. Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en este artículo, y que incluyan a trabajadores 

de 50 o más años de edad, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público de acuerdo con lo establecido 

legalmente. 

Atès l’article 52.c) TRLET, segons el qual: El contrato podrá extinguirse: […] Cuando concurra alguna de 

las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo. Los 

representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este 

apartado. 
 

Atès la disposició addicional vigèsima TRLET, segons la qual: 

El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo 

dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los 

mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 

Administraciones Públicas. 

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una 

situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos 

correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres 

trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito 
de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan 

cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. 

Atès l’article 7.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, segons el qual: La gestión de los recursos públicos estará 

orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de 

mejora de la gestión del sector público. 

 

De conformitat amb aquests antecedents i fonaments jurídics, l’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposa al Ple, i aquest aprova per 4 vots a 

favor dels grups polítics municipals de PM i del PPC, 4 abstencions substancials del 

grup polític municipal de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari i 

laboral de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, consistent en 

l’amortització de la plaça: 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a51
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a52
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a3
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Personal laboral interinitat/temporal 

Escala Subescala Categoria Grup Places Vacants Jor. complerta Jor. parcial A Amortitzar 

Administració General Administrativa Oficial adm. de 1a -- 1 0 1 0 1 

 

Motivació: 1.- Motius d’autoorganització consistents en que la provisió formal de 

la plaça de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià de forma definitiva, mitjançant funcionari amb habilitació de 

caràcter estatal, deixa sense contingut el lloc de treball amortitzat, un 

cop que ha transcorregut un temps prudencial de traspàs 

d’informació al lloc de treball de Secretaria. 

 

 2.- Motius de racionalització de la gestió dels recursos públics, 

reforçant l’eficàcia, eficiència i l’economia dels serveis administratius, 

eliminant duplicitat de llocs de treball amb funcions aproximades, 

quan el superior es pot fer càrrec de les funcions del lloc inferior. 

 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, consistent en 

l’amortització de la plaça número 19: 

 
Lloc Àrea Denominació Funcions C Dotació C. 

Destí 

C. 

Espec. 

Grup F. 

Provisió 

Empleat públic O 

19 Secretaria Administració 

Oficial adm. de 1a 

Suport a Secretaria. LI Definitiva 

A amortitzar 

CONVENI CONSTRUCCIÓ 

LLEIDA 

Concurs 

oposició 

Sílvia Bori Falip 14 

 

Motivació: 1.- Motius d’autoorganització consistents en que la provisió formal de 

la plaça de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià de forma definitiva, mitjançant funcionari amb habilitació de 

caràcter estatal, deixa sense contingut el lloc de treball amortitzat, un 

cop que ha transcorregut un temps prudencial de traspàs 

d’informació al lloc de treball de Secretaria. 

 

 2.- Motius de racionalitzar la gestió dels recursos públics, reforçant 

l’eficàcia, eficiència i l’economia dels serveis administratius, eliminant 

duplicitat de llocs de treball amb funcions aproximades, quan el 

superior es pot fer càrrec de les funcions del lloc inferior. 

 

 

Tercer.- Sotmetre, de conformitat amb la teoria del contrarius actus segons la qual 

la modificació d’un acte administratiu requereix els mateixos tràmits que els 

realitzats per la seva aprovació, aquest acord d’aprovació inicial a tràmit d’exposició 

pública per un termini de 15 dies hàbils, comptador a partir del dia següent al de la 

publicació de l’anunci corresponent, per a que qualsevol interessat pugui presentar 

les reclamacions que consideri adients davant del Ple, les qual seran resoltes pel Ple 

en el termini d’un mes. En el supòsit de que no es presenti cap reclamació durant el 

període d’exposició pública es considerarà definitivament aprovada la modificació de 

la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball meritada, sense necessitat 

d’ulterior acord plenari. 
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Quart.- Procedir, en cas que s’aprovi definitivament la meritada modificació de la 

plantilla de personal i de la relació de llocs de treball prevista en els apartats primer 

i segon d’aquest acord, a l’acomiadament per causes objectives de la Sra. Sílvia 

Bori Falip de conformitat amb l’article 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. 

 

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

notifiqui aquest acord a la Sra. Sílvia Bori Falip i al representant dels treballadors. 

 

 

4. Expedient 15/2012.- Aprovació, si s’escau, provisional de modificació 

d’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar 

d’infants municipal. 

 

En data 31 de desembre de 2011, a l’annex al BOP de Lleida número 185, es va 

publicar l’ordenança fiscal número 14 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal. 

 

En data 28 d’agost de 2012, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià va evacuar un estudi econòmic en relació amb la revisió de preus de la 

concessió del servei de llar d’infants per al curs 2012/2013 (expedient municipal 

número 25/2012). Amb una previsió d’ús del servei per al curs 2012/2013 de 29 

usuaris de matí, 5 usuaris de tarda i 11 usuaris al servei habitual de menjador, 

resulten les següents dades econòmiques: 

 

− Cost directe de prestació del servei (retribució al concessionari): 

 

 Retribució mensual = 8.834,35 euros. 

 Retribució anual = 106.012,23 euros. 

 

Atès que els ingressos previstos per al curs 2012/2013 pel manteniment del servei 

de llar d’infants municipal són els següents (amb una previsió d’ús del servei per al 

curs 2012/2013 de 29 usuaris de matí, 5 usuaris de tarda i 11 usuaris al servei 

habitual de menjador): 

 
Concepte Import anual (€) 

Subvenció Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya (previsió de 875 euros/infant) 26.250,00 

Taxes recaptades a càrrec dels usuaris del servei en concepte de matrícula (segons taxes vigents) 3.855,30 

Taxes recaptades a càrrec dels usuaris del servei en concepte de quota mensual (segons taxes vigents) 42.669,60 

Fons propis aportats per l’Ajuntament de Benavent de Segrià 33.237,33 

Total ingressos previstos 106.012,23 

 

Atès que considerant únicament les despeses directes de la concessió (sense 

considerar les indirectes), que pugen a la quantitat de 106.012,23 euros, 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha d’aportar dels seus fons propis l’import de 

33.237,33 euros, es considera adient incrementar en un 16,67 % la taxa pel servei 

de matí, tarda i matí i tarda de la llar d’infants, mantenint-se l’import del servei de 

menjador. Amb aquest increment el finançament del servei restaria com continua: 
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Concepte Import Percentatge (%) 

Finançament del servei a càrrec de la Generalitat de Catalunya 26.250,00 24,76 

Finançament del servei a càrrec de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 28.803,57 27,17 

Finançament del servei a càrrec dels usuaris 50.958,66 48,07 

Total 106.012,23 100,00 

 

De conformitat amb aquestes dades, els pares i mares del servei de llar d’infants 

municipals únicament suporten directament el 48,07 % del cost del servei per cada 

infant matriculat. 

 

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 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 en segona votació –atès que en la primera 

votació va produir-se un empat per 4 vots a favor dels grups polítics municipals de 

PM i del PPC, 4 vots en contra el grup polític municipal de CiU, i 1 abstenció 

presencial del Sr. López– per 4 vots a favor dels grups polítics municipals de PM i 

del PPC, 4 vots en contra del grup polític municipal de CiU, i 1 abstenció presencial 

del Sr. López, decidint el vot de qualitat de la Il·lma. Sra. Alcaldessa ex articles 

21.1.c) i 46.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals de 

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

següents extrems: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR 

D’INFANTS MUNICIPAL. Modificació de l’article 4, que passa a tenir la següent redacció: 

 

Article 4. Quota tributària. 

La quantia de la taxa serà la següent: 

− Matrícula per curs (inclou material escolar): 130,00 

euros/infant/curs escolar. 

− Horari matí i tarda (de 8 a 13 i de 15 a 19 hores): 147,00 

euros/infant/mes. 

− Menjador, servei diari per nen si s’utilitza el servei tot el mes 

(inclou de 13 a 15 hores i dinar): 4,19 euros/infant/dia. 

− Horari matí (de 8 a 13 hores): 95,00 euros/infant/mes. 

− Horari tarda (de 15 a 19 hores): 52,00 euros/infant/mes. 

− Menjador opcional (no servei diari), per nen (inclou de 13 a 15 

hores i dinar): 4,92 euros/infant/dia. 

 

La present modificació de l’Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per 

la prestació del servei de llar d’infants municipal, entrarà en vigor el dia següent al 

de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
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Segon.- Sotmetre aquest acord d’aprovació provisional de la modificació 

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. 

 

Tercer.- 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 l’ordenança fiscal 

meritada aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

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

certificat del present acord. 

 

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

del present acord. 

 

 

5. Expedient 24/2012.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de festes 

locals per a l’any 2013. 

 

Atès que en data 28 de juny de 2012, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

número 6159, es va publicar l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual 

s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2013. L’article 2 de la 

meritada ordre estableix que a més de les festes esmentades –en l’article 1 

ibídem– es fixaran, mitjançant una ordre del Departament d’Empresa i Ocupació, 

de la Generalitat de Catalunya, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 

proposta dels Ajuntaments. 

 

De conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 

regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans, i l’Ordre 

EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 

laborals per a l’any 2013, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a 

favor dels grups polítics municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial 

del Sr. López, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de 

Catalunya, com a festes locals del municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2013, 

les següents: 

 

− Dilluns, 28 de gener de 2013. 

 

− Dilluns, 26 d’agost de 2013. 
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Segon.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

notifiqui aquest acord als Serveis Territorials a Lleida, del Departament d’Empresa i 

Ocupació, de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

6. Expedient 25/2012.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del curs 

2011/2012 i de la revisió de preus del curs 2012/2013 de la concessió del 

servei de llar d’infants municipal. 

 

En data 21 d’agost de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 204/2012, mitjançant el qual es resolt el 

següent en el seu apartat primer: «Prorrogar –com a tercera anualitat– el contracte 

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

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

25 de febrer de 2011, entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la Sra. Belén 

Rubinat Arqué, amb efectes d’1 de setembre de 2012 a 31 d’agost de 2013» (sic). 

 

En data 21 d’agost de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 204/2012, mitjançant el qual es resolt el 

següent en el seu apartat tercer: «Aprovar el llibre de matriculacions per al curs 

2012/2013, amb un total de 29 infants matriculats, en els termes que consten com 

Annex I a aquest Decret d’Alcaldia» (sic). 

 

En data 28 d’agost de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 208/2012, mitjançant el qual es corregeix un 

error existent al llibre de matriculacions aprovat en data 21 d’agost de 2012. 

 

En data 28 d’agost de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

va evacuar estudi econòmic de revisió de preus de la concessió del servei de llar 

d’infants per al curs 2012/2013, amb la previsió de 30 usuaris, circumstancia que 

es complirà en el mes de setembre de 2012. 

 

En data 30 d’agost de 2012, amb número 1615, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la Sra. Belén 

Rubinat Arqué, mitjançant el qual exposa «[…] Que presenta proposta de revisió de 

preus d’acord l’art. 16.2 del “Plec de Clàusules d’Explotació i de Prescripcions 

Tècniques per a l’Adjudicació del contracte de Gestió del Servei Municipal de 

l’Escola Bressol “L’Estelada” de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat 

de concessió”» (sic), i sol·licita «Primer.- S’apliqui l’augment de l’IPC de Catalunya 

fins al màxim del 85% per import que ascendeix a 157,66 euros mensuals. Segon.- 

Es satisfici l’import corresponent a 1 usuari menys al servei de matí, 2 usuaris 

menys al servei de tarda, i 5 usuaris més al servei de menjador, per import que 

ascendeix a 245,74 euros mensuals» (sic). 

 

De conformitat amb les clàusules tercera i sisena del Contracte administratiu de 

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

Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, de data 25 de febrer de 2011, les 
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clàusules 6.1.e) i 16 del Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques 

per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de l’escola bressol 

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

articles 77, 78 i 258 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 

públic, i la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

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

municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar (autoritzar, disposar i reconèixer) una indemnització a favor de la 

concessionària del servei municipal de l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió –Sra. Belén Rubinat Arqué–, per 

import de 179,97 euros, en concepte de restabliment de l’equilibri econòmic de la 

concessió durant el segon any d’exercici (1 de setembre de 2011 a 31 d’agost de 

2012), trencat com a conseqüència de la reparació a una instal·lació de la llar 

d’infants (rentadora), assumida directament per la concessionària, ex clàusules 

17.3.e) i 18.3.b) del Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per 

a l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de l’escola bressol 

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

 

Ordenar el pagament de l’esmentada quantitat amb càrrec de l’aplicació 

pressupostària 3-227,99 Concessió servei de llar d’infants. 
 

Segon.- Aprovar la revisió de preus del contracte administratiu de gestió del servei 

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

la modalitat de concessió, de data 25 de febrer de 2011, per al període comprés 

entre el dia 1 de setembre de 2012 a 31 d’agost de 2013, tots dos inclosos, per 

import de 8.834,35 euros/mensuals (= 106.012,20 euros/anuals), de conformitat 

amb els següents extrems: 

 
Concepte Import (€) 

(+) Preu original del contracte, curs 2011/2012, en mesos (sense incidència d’usuaris) 8.430,95 

(+) Revisió de preus IPC/juny 2012 (85,00% de 2,20) = 1,87*, en mesos 157,66 

(+) Modificació contracte increment/deducció d’usuaris, manteniment equilibri econòmic**, en mesos 245,74 

(=) Retribució mensual del concessionari 8.834,35 

(=) Retribució anual del concessionari 106.012,20 
* Font: informe mensual “Evolució de l’índex de preus de consum”, de la Direcció General d’Afers Econòmics, del Departament d’Economia i Coneixement, 

de la Generalitat de Catalunya (accessible a través de http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/IPC%20juny%202012.pdf). 
** Ex estudi econòmic revisió de preus de la concessió del servei de llar d’infants, curs 2012/2013, evacuat per la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià en data 28 d’agost de 2012. 

 

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

notifiqui aquest acord a la concessionària interessada. 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/IPC%20juny%202012.pdf
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7. Expedient 26/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’autorització de la 

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

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

2008)”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

la urbanització de l’exterior. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

conjunt. 

 

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

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

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

l’obra nova i totes les obres de reforma de l’actual edifici de la llar d’infants. 

 

De conformitat amb l’apartat 11 de la disposició addicional segona del Reial Decret 

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

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

de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 

comú, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest rebutja per 4 vots a favor dels grups 

polítics municipals de PM i del PPC, 4 vots en contra del grup polític municipal de 

CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López, atès que el quòrum de votació és el de 

la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació ex disposició 

addicional segona, apartat 11, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

el següent: 
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ACORD NO APROVAT 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

i coberta (subvenció FEESL). 

 

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

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

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

Generalitat de Catalunya). 

 

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

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

d’infants. 

 

 

8. Expedient 27/2012.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 

2011 i de la revisió de preus de l’exercici 2012 de la concessió del servei 

de subministrament d’aigua i clavegueram. 

 

En data 21 de desembre de 2010, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

i la mercantil CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U. van signar el contracte 

administratiu de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió. Una còpia 

autenticada per mi, el Secretari, d’aquest contracte s’adjunta al present informe, 

datada la còpia el dia 21 d’agost de 2012. 

 

En data 28 de juny de 2012, amb número 1264, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pel Sr. Miguel 

Ángel Fos Vieco, Director general de la mercantil CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, 

S.L.U., actuant en nom i representació de la meritada mercantil, mitjançant el qual 

sol·licita la liquidació de l’equilibri econòmic de la concessió del servei públic 

d’abastament d’aigua i clavegueram de l’exercici 2011, i la previsió de taxes a 

aplicar a l’exercici 2012. Amb l’escrit s’adjunta document enquadernat rubricat 

“Balanç 2011”. 

 

En data 20 d’agost de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar providència ordenant a la Secretaria l’evacuació d’un informe de legalitat. 

 

En data 3 de setembre de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va evacuar el meritat informe de legalitat del tenor literal següent: 
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«INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 

 

Expedient municipal número 27/2012. 

Concessió del servei públic d’abastament d’aigua i clavegueram: equilibri econòmic de l’exercici 

2011. 

 

Legitimació per informar. 

El present informe s’evacua en compliment de la providència d’Alcaldia de data 20 d’agost de 2012 

(expedient 27/2012) ex article 179.1.a) 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 173.1.a) del Reial decret 2568/1986, 

de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, i els articles 82 i 83 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

Antecedents. 

En data 21 de desembre de 2010, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la mercantil CASSA 

AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U. van signar el contracte administratiu de gestió del servei municipal 

d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió. 

Una còpia autenticada per mi, el Secretari, d’aquest contracte s’adjunta al present informe, datada la còpia 

el dia 21 d’agost de 2012. 

 

En data 28 de juny de 2012, amb número 1264, va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià escrit presentat pel Sr. Miguel Ángel Fos Vieco, Director general de la mercantil 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U., actuant en nom i representació de la meritada mercantil, 

mitjançant el qual sol·licita la liquidació de l’equilibri econòmic de la concessió del servei públic 

d’abastament d’aigua i clavegueram de l’exercici 2011, i la previsió de taxes a aplicar a l’exercici 2012. 

Amb l’escrit s’adjunta document enquadernat rubricat “Balanç 2011”. 

 

En data 20 d’agost de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va adoptar providència 

ordenant a aquesta Secretaria l’evacuació del present informe de legalitat. 

 

Fonaments jurídics generals: normativa legal i reglamentària de contractació del sector públic 

relativa als contractes de gestió del servei públic en la modalitat de concessió. 

Disposició transitòria primera, apartat 2, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (infra, TRLCSP): 

 

Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se 

regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, 

por la normativa anterior. 

 

Article 193 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (infra, LCSP) (redacció 

original de la meritada llei): 

 

Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas 

por la legislación en favor de las Administraciones Públicas. 

 

Article 199 LCSP (redacció original de la meritada llei): 
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido 

para el de obras en el artículo 214, y de lo pactado en las cláusulas de reparto de riesgo que se incluyan 

en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. 

 

Article 214 LCSP (redacció original de la meritada llei): 

 

1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste 

tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren producido. 

 

2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 

volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones 

graves del orden público. 

 

Article 257 LCSP (redacció original de la meritada llei): 

 

1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las 

que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en 

función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración. 

 

2. Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en el 

contrato. 

 

Article 258 LCSP (redacció original de la meritada llei i no la derivada de la disposició final setzena, 

apartat 28, de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible ex disposició transitòria setena ibidem): 

 

1. La Administración podrá modificar por razones de interés público las características del servicio 

contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios. 

 

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá 

compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que 

fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato. 

 

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio 

carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los 

mismos. 

 

4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte 

que corresponda, en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las características del servicio 

contratado. 

 

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 

economía del contrato. 
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c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía 

del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 214 

de esta Ley. 

 

5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico del 

contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas 

podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del 

contrato y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el 

contrato. Así mismo, en los casos previstos en los apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del 

contrato por un período que no exceda de un 10 por ciento de su duración inicial, respetando los límites 

máximos de duración previstos legalmente. 

 

Article 249 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (infra, ROAS): 

 

La entidad local titular del servicio objeto de concesión deberá: 

 

a) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestarlo debidamente. 

 

b) Mantener el equilibrio financiero de la concesión, a cuyo efecto tendrá que compensar 

económicamente al concesionario, por razón de las modificaciones que le ordenare introducir 

en el servicio que incrementen los costos o disminuyan la retribución, y tendrá que revisar las 

tarifas y subvenciones cuando, aunque no hubiera modificaciones en el servicio, circunstancias 

anormales e imprevisibles sobrevenidas determinaren, en cualquier sentido, la ruptura del 

equilibrio económico. 

 

c) Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasionare la asunción directa de 

la gestión del servicio si ésta se produjere por motivos de interés público determinante del 

rescate de la concesión con independencia de la culpa del empresario, o en caso de supresión 

del servicio. 

 

Article 250 ROAS: 

 

1. La concesión otorgará al concesionario las facultades necesarias para prestar el servicio. 

 

2. Son derechos del concesionario: 

 

a) Percibir la retribución económica que corresponda por la prestación del servicio. 

 

b) Obtener la compensación económica que mantenga el equilibrio económico de la concesión en 

los casos en que concurra cualquiera de las circunstancias a que hacen referencia los apartados 

b) y c) del artículo anterior. 

 

c) Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio. 

 

d) Recabar de la entidad local el ejercicio de los poderes de expropiación forzosa, imposición de 

servidumbres y desahucio administrativo para la adquisición del dominio, derechos reales o uso 

de los bienes precisos para el funcionamiento del servicio, sin perjuicio de las facultades que la 

legislación le confiere en su condición de beneficiario de la expropiación. 
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3. La administración podrá otorgarle la posibilidad de aplicar el procedimiento de apremio para la 

percepción de las tarifas. 

 

4. Si la entidad concedente fuere un municipio, podrá otorgar al concesionario el reconocimiento de 

vecindad a su persona, dependientes y operarios. 

 

5. Serán obligaciones del concesionario las estipuladas en el contrato, sin perjuicio de las generales 

establecidas en el artículo 235 de este Reglamento. 

 

Article 251 ROAS: 

 

1. El concesionario percibirá como retribución las tarifas autorizadas reglamentariamente. 

 

2. Si como forma de retribución, total o parcial, se hubiere acordado el otorgamiento de subvención, ésta 

no podrá revestir la forma de garantía de rendimiento mínimo ni cualquier otra modalidad susceptible de 

estimular el aumento de gastos de explotación y, en general, una gestión económica deficiente por el 

concesionario y el traslado de las resultas de la misma a la entidad concedente. 

 

3. En todo caso, la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, 

mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la concesión el coste del 

establecimiento del servicio, cubrir los gastos de explotación, y obtener un margen normal de beneficio 

industrial, sin perjuicio del fondo de reversión que se haya establecido. 

 

4. La retribución será revisable, cuando proceda, en los casos a que se refiere el artículo 249 de este 

Reglamento. 

 

Fonaments jurídics particulars: la lex contractus. 

Contracte administratiu de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, de 21 de desembre de 2010, i 

concretament el seu annex I relatiu al plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per a 

l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

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

 

Clàusula 6.1.1 Correspon al Ple de l’ajuntament: […] e) L’aprovació de les revisions de preus i 

liquidacions en els termes previstos pel plec de condicions. 

 

Clàusula 16.2.2 Anualment s’han de revisar, en més o en menys, les tarifes i l’import anual de 

cànon que resti pendent de satisfer, un cop transcorregut el primer any 

d’execució del contracte, sense necessitat que s’hagi executat el 20% de la 

prestació. A aquest efecte, el concessionari ha de presentar a l’Ajuntament 

concedent una proposta de revisió de preus, calculada d’acord amb la fórmula 

següent, per a la seva aprovació, si s’escau, pel Ple municipal, i ha d’anar 

acompanyada dels informes tècnics i econòmics que posin de manifest el 

previsible cost del servei o altra documentació exigida per la legislació sobre 

hisendes locals per a la modificació d’ordenances fiscals: [segueix fórmula i 

llegenda]. 

 

Clàusula 17.2.e) El concessionari, a més dels drets que s’estableixen en l’article 250 del ROAS, i 

d’aquells que es derivin d’allò establert en altres clàusules d’aquest Plec, tindrà 
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els següents: […] Obtenir una compensació econòmica que permeti mantenir 

l’equilibri econòmic i financer de la concessió en aplicació, si s’escau, d’allò 

que preveu l’article 258 LCSP. 

 

Clàusula 18.3.b) L’Ajuntament estarà obligat a: […] Mantenir l’equilibri financer de la 

concessió, per la qual cosa haurà de compensar econòmicament el 

concessionari per raó de les modificacions que li ordeni introduir en el servei 

que incrementin els costos o disminueixin la retribució, i haurà de revisar els 

preus, quan, encara que no hi haguessin modificacions en el servei, 

circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinin, en qualsevol 

sentit, la ruptura de l’equilibri econòmic, sempre que no les hagi d’assumir el 

concessionari d’acord amb el principi de risc i ventura de la concessió. 

 

Contracte administratiu de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, de 21 de desembre de 2010, i 

concretament el seu annex II relatiu a la proposta econòmica de la mercantil CASSA AIGÜES I 

DEPURACIÓ, S.L.U., del tenor següent: 

 

Carles Casas Olivella, […] en representació de l’entitat CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU, […] 

assabentat de l’expedient per a la contractació del servei d’abastament d’aigua i clavegueram Benavent 

de Segrià […], faig constar que conec el plec que servei de base al contracte i que l’accepto íntegrament, 

que prenc part de la licitació i que em comprometo a portar a terme l’objecte del contracte d’acord amb 

les previsions econòmiques que consten en les fitxes següents, a aplicar les tarifes màximes que figuren al 

full adjunt i, a abonar un cànon anual a l’Ajuntament de VINT MIL EUROS AMB ZERO CÈNTIMS 

(20.000,00 €) i a finançar l’import que les subvencions rebudes o contribucions especials imposades no 

cobreixin de la totalitat de l’import dels diferents projectes referents a la xarxa d’aigua i clavegueram 

que l’Ajuntament de Benavent de Segrià vulgui executar, amb un tipus d’interès Euríbor a 12 mesos + un 

diferencial de 0,00%. 

 

De conformitat amb els meritats antecedents i fonaments jurídics evacuo el següent: 

 

INFORME DE LEGALITAT 

 

PRIMER.- COMPETÈNCIA PER RESOLDRE EL PROCEDIMENT. 

L’òrgan competent per resoldre l’expedient és el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per majoria 

simple, ex article 6.1.c) i e) del Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per a 

l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la modalitat de concessió (annex I del contracte de 21 de 

desembre de 2010). 

 

 

SEGON.- TERMINI PER RESOLDRE I NOTIFICAR LA RESOLUCIÓ A L’INTERESSAT. 

El termini per resoldre i notificar la resolució que s’adopti a l’interessat és de 3 mesos, comptador a partir 

de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada al Registre General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià ex article 42.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 

 

Atès que la sol·licitud va tenir entrada número 1264 al Registre General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià en data 28 de juny de 2012, el dies ad quem del termini per resoldre i notificar la resolució a 

l’interessat és el dia 28 de setembre de 2012. Finalitzat aquest termini sense que l’Ajuntament hagi resolt 
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expressament i notificat la resolució a l’interessat, aquest podrà considerar desestimada la seva sol·licitud 

per silenci administratiu ex article 43.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

 

TERCER.- ASPECTES MATERIALS DE LA SOL·LICITUD DE L’INTERESSAT DE L’EXERCICI 2011 (APARTAT A DEL 

PETITUM DE LA SOL·LICITUD). 

 

1. Petitum a1) Subvenció extraordinària per l’import de la intervenció de l’any 2011 en el sector Bellagio 

per import de 7.682,49€. 

Procedeix estimar la petició a1) de l’interessat ex article 258.4.b) LCSP, articles 249.b) i 250.2.b) ROAS, 

i clàusules 17.2.e) i 18.3.b) del Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per a 

l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la modalitat de concessió (annex I del contracte de 21 de 

desembre de 2010), atès que la intervenció en pou de bombeig de la urbanització Bellagio ordenada per 

l’Ajuntament determina de forma directa el trencament de l’economia del contracte. 

 

2. Petitum a2) Aprovació pel 2011 de les despeses totals del servei normal per un import de 71.854,68€. 

Segons la pàgina 11 del “Balanç 2011”, el total de despeses de la concessió per a l’exercici 2011 

ascendeix a la quantitat de 73.228,36 euros. 

 

3. Petitum a3) Aprovació dels ingressos provisionals del 2011 percebuts per CASSA d’acord al contracte 

per 44.069,97€. 

Segons la pàgina 11 del “Balanç 2011”, el total d’ingressos de la concessió per a l’exercici 2011 

ascendeix a la quantitat de 45.443,65 euros (= 44.069,97 [ingressos tarifaris] + 1.373,68 [ingressos no 

tarifaris]). 

 

Les dades municipals mostren el següent detall d’ingressos tributaris del concessionari corresponents a 

l’exercici 2011: 

 

Concepte (retribucions del concessionari corresponents al 2011) Import (€) 

Retribució ex Decret d’Alcaldia número 225/2011, de 8 de setembre de 2011 8.333,57 

Retribució ex Decret d’Alcaldia número 299/2011, de 3 de novembre de 2011 11.550,17 

Retribució ex Decret d’Alcaldia número 26/2012, de 3 de febrer de 2012 13.981,55 

Retribució ex Decret d’Alcaldia número 109/2012, de 7 de maig de 2012 10.090,63 

Retribució ex Decret d’Alcaldia número 192/2012, de 6 d’agost de 2012 515,00 

Total 44.470,92 

 

Per tant, la retribució del concessionari corresponent a l’exercici 2011 (a data d’avui i sens perjudici que 

els procediments de cobrament executiu que incoï aquest Ajuntament permetin el cobrament de les taxes i 

el pagament de la retribució del 50,00 % al concessionari en el futur per deutes del 2011) ascendeix a 

45.844,60 euros (= 44.470,92 [retribució tributària] + 1.373,68 [retribució no tributària]). 

 

4. Petitum a4) Aprovació i reconeixement del dèficit del servei pel 2011 per l’import de 27.784,71€. 

El concessionari considera com a dèficit del servei pel 2011 la diferència entre les “despeses totals del 

servei normal” (71.854,68 euros) i els “ingressos provisionals percebuts per Cassa” (44.069,97 euros). 

 

Al meu entendre, existeix un error en l’enteniment que el concessionari té del concepte “equilibri 

econòmic de la concessió”. L’Ajuntament, en compliment del contracte de 21 de desembre de 2010, té les 
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següents obligacions econòmiques amb el concessionari: a) retribuir-li amb un import equivalent al 

100,00 % de l’ingressat en voluntària per les taxes que generi el servei, i un 50,00 % d’allò ingressat en 

executiva; b) revisar les taxes anualment de conformitat amb la clàusula 16.2 del plec de clàusules 

d’explotació; i c) compensar al concessionari per totes aquelles despeses extraordinàries que 

l’Ajuntament li imposi fer, que en aquest any 2011 fan referència a la intervenció en el sector Bellagio, la 

compra addicional d’aigua a la Comunitat General de Regants de Pinyana, i la compra addicional d’aigua 

a la Comunitat de Regants de l’Ull de Benavent. 

 

Complertes aquestes obligacions ex articles 257 i 258 LCSP, l’Ajuntament manté escrupolosament 

l’equilibri concessional. El que en cap cas és correcte ex article 199 LCSP és que el concessionari (amb 

coneixement del consum en aquest terme municipal atès que és el subministrador des de l’any 2000) 

oferti en la licitació de la concessió un règim tarifari inferior al previst en els plecs i un cànon a favor de 

l’Ajuntament superior al previst en els plecs, guanyant per tant la licitació, i després com que no s’han 

complert les expectatives de consum (i, per tant, d’ingressos del concessionari) requereixi la seva 

indemnització a l’Ajuntament. Això no és manteniment de l’equilibri concessional, sinó risc i ventura a 

suportar pel concessionari ex article 199 LCSP i clàusula 18.3 del plec de clàusules d’explotació i de 

prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal d’abastament 

d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la modalitat de concessió (annex I del 

contracte de 21 de desembre de 2010). 

 

Si això no fos risc i ventura del contractista seria molt fàcil guanyar les licitacions: realitzar ofertes 

extremadament baixes i després, quan no es compleixin les previsions del licitador relatives al consum i, 

per tant, a la seva retribució, ja vindrà l’Ajuntament a indemnitzar-me. 

 

Per tant, procedeix desestimar la sol·licitud de dèficit del servei al·legat per l’interessat, atès que es tracta 

de l’execució del contracte a risc i ventura del contractista ex article 199 LCSP. 

 

 

5. Petitum a5) Autorització al Concessionari per a l’aplicació d’un import extraordinari en les despeses 

del servei de 13.892,35€ per als anys 2012, 2013 i 2014. Més les despeses financeres per l’ajornament al 

tipus legal del diner. Corresponent a la recuperació en 3 anys del dèficit del 2011. 

Procedeix desestimar la petició a5) de l’interessat, per la mateixa motivació que l’apartat 4 anterior. 

 

 

QUART.- ASPECTES MATERIALS DE LA SOL·LICITUD DE L’INTERESSAT DE L’EXERCICI 2012 (APARTAT B DEL 

PETITUM DE LA SOL·LICITUD). 

 

1. Petita b1), b2), b3), b4) i b8). 

Els apartats b1) (actualització i reconeixement de la previsió de despeses del 2012, per l’import 

extraordinari de 13.892,35 € corresponent a la imputació en tres exercicis del dèficit del servei de 2011 i 

previsió dels 6 primers mesos del 2012), b2) (aprovació d’uns ingressos ordinaris previstos pel 

Concessionari pel 2012 de 80.629,07€), b3) (aprovació d’un pressupost ordinari de despeses per l’exercici 

2012 de 90.399,43€. Aquests inclouen el nou cànon de l’ACA per a entitats subministradores), b4) 

(subvenció de l’Ajuntament a favor del Concessionari CASSA per import de 10.000€, per tal de restablir 

l’equilibri econòmic de l’exercici) i b8) (aprovació d’una intervenció extraordinària en la canonada 

general per un import de 8.773,89 euros i l’aprovació d’una subvenció pel mateix import), seran objecte 

de la liquidació de l’exercici 2012. 

 

2. Petitum b5) Autorització per a la instal·lació en el 2012 dels 11 comptadors per a diferents 

dependències municipals per un import de 3.442,94 € (IVA no inclòs). 
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De conformitat amb el Reglament regulador del servei d’abastament d’aigua i clavegueram de Benavent 

de Segrià (BOP de Lleida número 128, de 16 de setembre de 2010), procedeix la instal·lació de 

comptadors a les diferents dependències municipals que no disposin d’ells. 

 

Procedeix estimar la petició b5) de l’interessat, la qual cosa generarà una retribució no tributària al 

concessionari amb efectes de l’exercici que s’instal·lin els comptadors. 

 

3. Petita b6), b7) i b9). 

Les peticions b6) (aprovació de les taxes d’altres ingressos de gestió complementaris (connexions) amb 

un increment del 4% sobre les actualment aprovades. Increment resultant de l’aplicació de la fórmula 

polinòmica), b7) (aprovació de les taxes de clavegueram de 3,5 €/abonat/mes) i b9) [aprovació de les 

taxes de subministrament d’aigua amb un increment del 4% als Ramaders (aigua i quota), i un 46% a la 

resta d’usos (aigua i quota)], fan referència a les taxes pel subministrament d’aigua i clavegueram per a 

l’exercici 2012. 

 

Segons la clàusula 16.2.2 del Plec de de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per a 

l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la modalitat de concessió (annex I del contracte de 21 de 

desembre de 2010), anualment s’han de revisar, en més o en menys, les tarifes i l’import anual de cànon 

que resti pendent de satisfer, un cop transcorregut el primer any d’execució del contracte, sense necessitat 

que s’hagi executat el 20% de la prestació; a aquest efecte, el concessionari ha de presentar a 

l’Ajuntament concedent una proposa de revisió de preus, calculada d’acord amb la fórmula que consta als 

plecs (Kt), per a la seva aprovació, si s’escau, pel Ple municipal, i ha d’anar acompanyada dels informes 

tècnics i econòmics que posin de manifest el previsible cost del servei o altra documentació exigida per la 

legislació sobre hisendes locals per a la modificació d’ordenances fiscals. 

 

Segons l’interessat (vid. Annex 4 del document rubricat “Sol·licitud de taxes pel 2012”) el coeficient 

teòric de revisió de tarifa i de l’import del cànon (=Kt) és de 1,0410%, per tant, cal revisar les taxes per la 

prestació del servei de subministrament d’aigua i clavegueram per a l’exercici 2012 amb un increment del 

1,0410%. 

 

Atès que l’interessat va presentar la seva sol·licitud el dia 28 de juny de 2012, i que les noves taxes amb 

l’increment del 1,0410% no tindran efecte fins que s’aprovin definitivament pel Ple després de la 

tramitació legalment establerta (aproximadament per la liquidació del primer trimestre de l’exercici 

2013), a més d’aquest augment és procedent restablir mitjançant una subvenció concessional a l’interessat 

per l’import del 1,0410% de la seva retribució corresponent als trimestres primer, segon, tercer i quart de 

l’exercici 2012. 

 

La resta de peticions que l’interessat fa en aquest apartat han d’ésser desestimades de conformitat amb 

l’apartat Tercer.4 d’aquet informe. 

 

 

De conformitat amb aquest informe, considero ajustat a dret resoldre el procediment en el següent 

sentit: 

 

1. Liquidar el primer exercici de la concessió (2011) en règim d’equilibri contractual, atorgant a 

l’interessat una subvenció per import de 9.031,54 euros en concepte de restabliment de 

l’equilibri econòmic trencat com a conseqüència de: 
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1.a) Intervenció en pou de bombeig de la urbanització Bellagio ordenada per l’Ajuntament 

(7.682,49 euros). 

 

1.b) Compra addicional d’aigua a la Comunitat General de Regants de Pinyana i a la 

Comunitat de Regants de l’Ull de Benavent (1.349,05 euros). 

 

2. Requerir al concessionari que procedeixi a la instal·lació de comptadors d’aigua a les següents 

dependències municipals, amb el meritament dels ingressos no tarifaris que corresponguin 

(3.442,94 euros, IVA exclòs): 

 

2.a) Ajuntament (calibre 15). 

2.b) Camp de futbol, llar d’infants, jardí i casal (calibre 40). 

2.c) Ludoteca i metge (calibre 15). 

2.d) Col·legi. 

2.e) Reg Països Catalans (calibre 15). 

2.f) Reg Plaça Castell (calibre 15). 

2.g) Església (calibre 15). 

2.h) Cementiri (calibre 15). 

2.i) Reg Carrer Forques amb Avinguda Pagesia (calibre 20). 

2.j) Reg rotonda Camí de Corbins (calibre 20). 

2.k) Reg Carrer Progrés davant número 44 (calibre 15). 

 

Realitzada la instal·lació, el concessionari presentarà a l’Ajuntament de Benavent de Segrià la 

factura corresponent. 

 

3. Revisar les taxes pel servei de subministrament d’aigua i clavegueram a l’alça en un 1,0410%, 

amb efectes de la liquidació del primer trimestre de l’exercici 2013. 

 

4. Reconèixer al concessionari una subvenció de 101,19 euros en concepte de demora de la revisió 

de preus per a l’exercici 2012, corresponent a l’1,0410% de la retribució que el concessionari 

hagi obtingut o pugui obtenir en el futur de les liquidacions del primer, segon, tercer i quart 

trimestre de 2012. 

 

Concepte (retribucions del concessionari corresponents al 2012) Retribució (€) Revisió d’1,0410% (€) 

Retribució ex Decret d’Alcaldia 192/2012, de 06/08/2012 (1r trimestre 2012). 9.720,51 101,19 

Total 9.720,51 101,19 

 

La revisió de la retribució del concessionari de l’exercici 2012 en un 1,0410% de la liquidació 

dels trimestres primer (en allò recaptat en executiva), segon, tercer i quart de l’exercici 2012 

tindrà lloc amb ocasió de la seva liquidació i pagament al concessionari. 

 

 

Amb aquestes quatre actuacions es liquida el primer exercici (2011) de la concessió en règim d’equilibri 

contractual i es compleix el deure contractual de revisió de preus per al segon exercici (2012) de la 

concessió. A més, es compleix l’obligació reglamentària de dotar de comptador totes les dependències 

municipals. 

 

El presumpte dèficit de la concessió al·legat pel concessionari en l’exercici 2011 entra dintre del concepte 

de risc i ventura a suportar pel concessionari ex article 199 LCSP i clàusula 18.3 del plec de clàusules 

d’explotació i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal 
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d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la modalitat de concessió 

(annex I del contracte de 21 de desembre de 2010). 

 

L’eventual despesa superior en concepte de compra d’aigua i impostos i taxes prevista per a l’exercici 

2012 serà, si s’escau, reequilibrada amb ocasió de la liquidació de l’exercici 2012, a través d’alguna de 

les modalitats de manteniment de l’equilibri contractual legalment previstes (subvenció, increment 

d’ingressos tarifaris, reducció de despeses, reducció del termini de la concessió, etcètera). 

 

 

Documentació annexada. 

S’adjunta al present informe còpia compulsada per mi, el Secretari, íntegra del contracte administratiu de 

gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

en la modalitat de concessió, de 21 de desembre de 2010, datada la còpia el dia 21 d’agost de 2012. 

 

 

La qual cosa informo per ordre de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. No obstant, 

l’Alcaldia i el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià decidiran el que creguin adient» (sic). 

 

De conformitat amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 

públic, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el contracte administratiu de gestió 

del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, de 21 de desembre de 2010, i 

l’informe de legalitat de la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de 

data 3 de setembre de 2012 (motivació per relationem ex article 89.5 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i 

del procediment administratiu comú), l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova en 

segona votació –atès que en la primera votació va produir-se un empat per 4 vots a 

favor dels grups polítics municipals de PM i del PPC, 4 vots en contra del grup polític 

municipal de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López– per 4 vots a favor dels 

grups polítics municipals de PM i del PPC, 4 vots en contra del grup polític municipal 

de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López, decidint el vot de qualitat de la 

Il·lma. Sra. Alcaldessa ex articles 21.1.c) i 46.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar (autoritzar, disposar i reconèixer) una indemnització a favor de la 

mercantil concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió –Cassa Aigües 

i Depuració, S.L.U.–, per import de 9.031,54 euros, en concepte de restabliment de 

l’equilibri econòmic de la concessió durant el primer any d’exercici (2011), trencat 

com a conseqüència de: a) intervenció en pou de bombeig de la urbanització 

Bellagio ordenada per l’Ajuntament; i b) compra addicional d’aigua a la Comunitat 

General de Regants de Pinyana i a la Comunitat de Regants de l’Ull de Benavent. 
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Segon.- Requerir al concessionari que procedeixi a la instal·lació de comptadors 

d’aigua a les següents dependències municipals, amb el meritament dels ingressos 

no tarifaris que corresponguin (3.442,94 euros, IVA exclòs): 

 

2.a) Ajuntament (calibre 15). 

2.b) Camp de futbol, llar d’infants, jardí i casal (calibre 40). 

2.c) Ludoteca i metge (calibre 15). 

2.d) Col·legi. 

2.e) Reg Països Catalans (calibre 15). 

2.f) Reg Plaça Castell (calibre 15). 

2.g) Església (calibre 15). 

2.h) Cementiri (calibre 15). 

2.i) Reg Carrer Forques amb Avinguda Pagesia (calibre 20). 

2.j) Reg rotonda Camí de Corbins (calibre 20). 

2.k) Reg Carrer Progrés davant número 44 (calibre 15). 

 

Realitzada la instal·lació, el concessionari presentarà a l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià la factura corresponent. 

 

Tercer.- Aprovar la revisió de preus del contracte administratiu de gestió del servei 

municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en la modalitat de concessió, de 21 de desembre de 2010, per a l’exercici 

2012, incrementant les taxes del servei de conformitat amb el coeficient teòric de 

revisió de la tarifa calculat pel concessionari (= 1,0410%), executant les següents 

actuacions: 

 

1. Revisar a l’alça les taxes a acreditar pel servei de subministrament d’aigua i 

clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en un 1,0410%, amb 

efectes de la liquidació del primer trimestre de l’exercici 2013. 

 

2. Aprovar (autoritzar, disposar i reconèixer) una indemnització a favor de la 

mercantil concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua i 

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

concessió –Cassa Aigües i Depuració, S.L.U.–, per import de 101,19 euros, 

en concepte de revisió de preus per a l’exercici 2012, en relació amb la seva 

retribució del primer trimestre de 2012. 

 

La revisió de la retribució del concessionari de l’exercici 2012 en un 

1,0410% dels futurs ingressos recaptats per aquest Ajuntament relatius al 

primer (en allò recaptat en execituva), segon, tercer i quart trimestre de 

2012 seran abonats al concessionari amb ocasió de la seva liquidació i 

pagament al concessionari. 

 

Quart.- Ordenar el pagament de l’esmentada quantitat de 9.132,73 euros (ex 

apartats primer i tercer d’aquest acte) al concessionari amb càrrec de l’aplicació 

pressupostària 1-227,99 Concessió servei de subministrament d’aigua i 
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clavegueram, de l’estat de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2012. 

 

Cinquè.- Desestimar la resta de sol·licituds de l’escrit presentat en data 28 de juny 

de 2012 pel concessionari ex informe de Secretaria de data 3 de setembre de 2012. 

 

Sisè.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals de 

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

següents termes: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I 

CLAVEGUERAM. Modificació de l’annex de tarifes, que passa a tenir la següent 

redacció: 

 

Annex de tarifes. 

 

AIGUA  

Blocs tarifaris domèstics Tarifa (€/m³) 

Bloc I fins a 30 m³/trimestre 0,1851 

Bloc II de 30,01 a 60 m³/trimestre 0,3666 

Excés > 60,01 m³/trimestre 0,5724 

  

Blocs tarifaris industrials, comercials, obres i altres Tarifa (€/m³) 

Bloc I fins a 30 m³/trimestre 0,3299 

Bloc II de 30,01 a 60 m³/trimestre 0,5724 

Excés > 60,01 m³/trimestre 0,7781 

  

Blocs tarifaris específics (ramaders i bugaderies) Tarifa (€/m³) 

Blocs de porcs d’engreix: fins a 600 litres/trimestre i animal 

segons cartilla ramadera 

0,1851 

Blocs de truges: 5000 litres/trimestre i animal segons cartilla 

ramadera 

0,1851 

Blocs de pollastres: fins a 23 litres/trimestre i animal segons 

cartilla ramadera 

0,1851 

Blocs de guatlles i de perdius: fins a 12 litres/trimestre i animal 

segons cartilla ramadera 

0,1851 

Blocs boví: fins a 865 litres/mes i animal segons cartilla ramadera 0,1851 

Blocs de bugaderies: fins a 750 m³/trimestre 0,1851 

Excés sobre els blocs anteriors 0,5724 

Subministrament d’aigua des de l’omplidor de bótes Gratuït 

  

Quota de servei de domèstic (segons la suma dels cabals 

instantanis mínims corresponents a tots els aparells 

instal·lats al local) 

Tarifa 

(€/mensuals) 

Tipus A: cabal instal·lat inferior a 0,6 l/s 0,83 

Tipus B: cabal instal·lat igual o superior a 0,6 l/s i inferior a 1 l/s 1,10 
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Tipus C: cabal instal·lat igual o superior a 1 l/s i inferior a 1,5 l/s 1,67 

Tipus D: cabal instal·lat igual o superior a 1,5 l/s i inferior a 2 l/s 1,94 

Tipus E: cabal instal·lat igual o superior a 2 l/s i inferior a 3 l/s 2,22 

Tipus F: cabal instal·lat igual o superior a 3 l/s 2,78 

  

Quota de servei industrials, comercials i obres  

Comptador de 15 mm. 2,22 

Comptador de 20 mm. 4,45 

Comptador de 25 mm. 6,66 

Comptador de 30 mm. 8,87 

  

Quota de servei diversos  

Comptador de 15 mm. 2,22 

Comptador de 20 mm. 4,45 

Comptador de 25 mm. 6,66 

Comptador de 30 mm. 8,87 

  

CLAVEGUERAM Tarifa 

(€/trimestre) 

Quota de servei 2,53 

 

 

Annex serveis aliens. 

 

 Tarifa 

Servei 

IVA 21% 

Servei 

Fiança TOTAL 

Iva inclòs 

1. ÚS DOMÈSTIC O COMERCIAL 

Instal. Presa A,B,C o comptador comercial de 13 mm. 

    

Bateria 87,87 18,45 12,02 118,34 

Individual amb portella 248,98 52,29 12,02 313,29 

Individual amb trapilló al terra 285,12 59,88 12,02 357,02 

     

Instal. Presa D,E o comptador comercial de 15 mm.     

Bateria 91,38 19,19 12,02 122,59 

Individual amb portella 254,29 53,40 12,02 319,71 

Individual amb trapilló al terra 292,43 61,41 12,02 365,86 

     

Instal. Presa F o comptador comercial de 20 mm.     

Bateria 97,47 20,47 12,02 129,96 

Individual amb portella 291,45 61,20 12,02 364,67 

Individual amb trapilló al terra 335,16 70,38 12,02 417,56 

     

3. ÚS INCENDI 

Instal·lació per Incendis fins trapilló 

    

Tipus mm. – Polzades     
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30 – 1 ¼” 541,96 113,81 12,02 667,79 

50 – 2” 1.308,20 274,72 12,02 1.594,94 

65 – 2 ½” 2.040,97 428,60 12,02 2.481,59 

     

Amb aparell de mesura     

Tipus mm. – Polzades     

30 – 1 ¼” 949,39 199,37 12,02 1.160,78 

50 – 2” 1.857,26 390,02 12,02 2.259,30 

65 – 2 ½” 2.792,02 586,32 12,02 3.390,36 

     

4. CONNEXIÓ DE BATERIES     

Nombre de sortides     

Fins 2 400,27 84,06 12,02 496,35 

Fins a 4 755,08 158,57 12,02 925,67 

Fins a 8 1.272,24 267,17 12,02 1.551,43 

     

5. HIDRANTS VIA PÚBLICA     

Hidrant en columna tipus 80 mm 2.211,48 464,41 0,00 2.675,89 

Hidrant en columna tipus 100 mm 2.334,77 490,30 0,00 2.825,07 

Hidrant enterrat tipus 80 mm 1.183,27 248,49 0,00 1.431,76 

Hidrant enterrat tipus 100 mm 1.329,27 279,15 0,00 1.608,42 

L’Ajuntament està exempt de fiança     

     

6. MATERIAL DIVERS (Tots els usos)     

Portella pvc de 25 x 35 cm 28,23 5,93 0,00 34,16 

Portella pvc de 30 x 45 cm 36,04 7,57 0,00 43,61 

Portella metàl·lica de 40 x 50 cm 76,86 16,14 0,00 93,00 

Portella metàl·lica de 50 x 60 cm 84,15 17,67 0,00 101,82 

Pany portella 26,62 5,59 0,00 32,21 

Clau de pany portella 2,05 0,43 0,00 2,48 

Placa Bateria 1,85 0,39 0,00 2,24 

Placa senyalització hidrant 43,97 9,23 0,00 53,20 

Trapilló fundició 19,47 4,09 0,00 23,56 

     

7. REFORMA D’INSTAL·LACIONS I CONNEXIONS 

EXISTENTS. 

    

A pressupost en funció del treball més, en el cas d’ampliació dels tipus de subministrament, la diferència 

del nou tipus sol·licitat en relació al tipus existent. 

     

8. INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ.     

A pressupost en funció del treball més, en el cas d’ampliació dels tipus de subministrament, la diferència 

del nou tipus sol·licitat en relació al tipus existent. 

     

9. CANVI D’ÚS O NOM DEL SUBMINISTRAMENT     

Canvi en el contracte sense trasllat del comptador 37,66 7,91 0,00 45,57 
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10. RESTABLIMENT DEL SERVEI PER SUSPENSIÓ 

TEMPORAL. 

    

Reobertura del servei 37,66 7,91 0,00 45,57 

     

11. LLICÈNCIES     

En cas de tenir despeses per permisos de les Administracions competents, aquests seran repercutits en les 

obres a realitzar. 

 

 

La present modificació de l’Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa pel 

subministrament d’aigua i clavegueram, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013. 

 

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

l’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. 

 

Vuitè.- Considerar aprovat l’acord d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal 

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 l’ordenança fiscal meritada aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de 

la Província de Lleida. 

 

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

aquest acord al concessionari del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram. 

 

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

del present acord. 

 

 

9. Expedient Ple-9/2012.- Aprovació, si s’escau, de les mocions: Primera.- 

Adhesió al “Pacte d’Alcaldes/esses” com a mecanisme de participació de la 

ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra; Segona.- Moció 

relativa a la pedregada del mes de juliol; Tercera.- Moció per a la 

reimplantació del programa PREPARA segons el Reial Decret-llei 1/2011, 

d’11 de febrer. 

 

9.1. Primera.- Adhesió al “Pacte d’Alcaldes/esses” com a mecanisme de participació 

de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. 

 

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte 

d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 

participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha 

nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
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El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 

d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 

mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia 

renovables.  

 

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 

global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. 

És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de 

polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  

 

L'Ajuntament de Benavent de Segrià té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 

polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 

mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el 

transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en 

les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que 

es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, 

incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del 

subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 

 

Per tot l’exposat es proposa al ple municipal, i aquest aprova per 8 vots a favor dels 

grups polítics municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. 

López, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià fa seus els objectius de la Unió 

Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el 

seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans 

d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. 

 

Segon.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià es compromet a elaborar un Pla 

d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió 

al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part 

de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de 

les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius 

plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat 

mitjançant conveni, de la Diputació de Lleida, coordinadora territorial del Pacte a 

les Terres de Lleida. 

 

Tercer.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià es compromet també a elaborar un 

informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el 

Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i 

a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses 

per l’Energia sostenible a Europa. 
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Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la 

Unió Europea (en els termes del model establert) i al President de la Diputació de 

Lleida. 

 

 

9.2. Segona.- Moció relativa a la pedregada del mes de juliol. 

 

El passat divendres 27 de juliol es va produir una pedregada que afectà a les 

comarques del Segrià i la Noguera. 

 

El resultat va ser d’una gran afectació en l’activitat agrícola de la comarca i del 

municipi de Benavent de Segrià, especialment els conreus de fruita, encara que no 

només, i en altres béns particulars i municipals. 

 

És indubtable la conveniència de que totes les Administracions públiques 

responguin amb promptitud per tal de pal·liar els efectes de la pedregada en el 

termini més breu possible. 

 

De conformitat amb l’article 97.3 en relació amb l’article 91.4 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es sotmet a la consideració del 

Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i aquest aprova per 8 vots a favor dels 

grups polítics municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. 

López, la següent: 

 

MOCIÓ RELATIVA A LA PEDREGADA DEL MES DE JULIOL 

 

Primer.- Mostrar la solidaritat de l’Ajuntament de Benavent de Segrià amb totes 

les persones, cooperatives, empreses, societats i institucions de tota mena que han 

estat greument afectades per l’episodi de pedra. 

 

Segon.- Demanar a Agroseguro que agiliti la tramitació de les indemnitzacions en 

tots aquells supòsits coberts per l’assegurança, i al Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya, que 

en faci un seguiment acurat. 

 

Tercer.- Demanar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya, que en els ajuts de plans de 

reconversió prioritzi, per raons de força major, els ajuts a les explotacions 

afectades, així com que implementi aquelles altres mesures que permetin 

l’avançament d’inversions per a la modernització de les explotacions, quan es 

convoquin els ajuts corresponents. 

 

Quart.- Demanar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya, l’obertura d’una línia de préstecs 

bonificats en els seus interessos per a liquiditat i dirigida a les SAT i cooperatives 

afectades i també a particulars amb assegurança. 
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Cinquè.- Demanar a l’Administració de l’Estat que activi mesures urgents per 

pal·liar els danys produïts mitjançant exempcions fiscals en l’IRPF, IVA, seguretat 

social i qualsevol altra que es pugui arbitrar. 

 

Sisè.- Demanar als departaments de la Generalitat de Catalunya que tinguin cap 

incidència en relació amb els efectes de la pedregada que agilitin les tramitacions 

que siguin demandes pels afectats, en particular les que afectin els expedients de 

regulació d’ocupació que pugui ser eventualment presentats per centrals de fruita i 

cooperatives que poguessin veure reduïda sensiblement la seva producció. 

 

Setè.- Demanar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya, que enceti una reflexió amb el sector 

agrari sobre les polítiques a aplicar per a garantir la producció i la renda d’un sector 

que és estratègic per a Benavent de Segrià, les comarques de Lleida i el conjunt de 

Catalunya. 

 

Vuitè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Lleida que 

estiguin amatents a les peticions que puguin rebre dels ajuntaments afectats per 

atendre aquelles actuacions urgents, imprescindibles i inajornables per a pal·liar els 

efectes de la pedregada, que no puguin ser assumides íntegrament pel propi ens 

municipal. 

 

Novè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Administració de l’Estat, a la Generalitat de 

Catalunya i a la Diputació de Lleida. 

 

 

9.3. Tercera.- Moció per a la reimplantació del programa PREPARA segons el Reial 

Decret-llei 1/2011, d’11 de febrer. 

 

El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 

de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i la 

requalificació professional per a les persones desocupades que, per una banda 

incrementa la quantia de l'ajut fins al 85% de l'IPREM per a aquells beneficiaris 

amb tres o més persones al seu càrrec, però per altra banda, exclou a la immensa 

majoria de persones joves o vulnerables que tenen especials dificultats. 

  

Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones en 

situació d'atur, per tant, és el principal problema del país, com demostra l'última 

Enquesta de Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment de la 

desocupació i, per sobre de tot, l'increment del nombre d'aturats de llarga durada i 

el de les llars amb tots els seus membres en atur. A més a més, a Catalunya es 

calculen unes 100.000 llars sense ingressos. A tot això cal afegir l'alta taxa d'atur 

juvenil i la cada vegada més baixa taxa de cobertura de les persones aturades, és a 

dir, l'increment d'aquelles persones que no perceben cap prestació i no tenen cap 

ingrés. 
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Les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener de 2012, lluny de 

resoldre el problema de l'atur, l'han agreujat amb: 

 

 L'aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar l'acomiadament 

ha provocat l'acceleració de la destrucció d'ocupació de manera 

insuportable. 

 

 La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos Generals de 

l'Estat per al 2012 ha significat la retallada de les polítiques actives 

d'ocupació, que a Catalunya ha provocat la reducció de 271 milions d'euros 

em aquesta partida, és a dir, un -58%. Aquesta retallada ha significat la 

pràctica supressió de les polítiques d'ajuda a les persones aturades en la 

recerca de feina, ja que afecten els programes d'orientació, formació i 

requalificació. Tot això en contra de les recomanacions del Consell Europeu. 

  

 L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 

garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retalla de 

manera descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis 

especials per als més grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i 

expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus 

beneficiaris. Centenars de milers de desocupats es poden veure sense cap 

protecció en els propers mesos. 

 

 Per últim, l'aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que 

es prorroga i reestructura el programa PREPARA de requalificació 

professional de les persones que esgoten la seva protecció per desocupació, 

ha significat per una banda una lleugera millora en l'import a percebre per 

les persones aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra 

banda n'exclou l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi 

tenien dret, penalitzant greument els joves i els més vulnerables que, en no 

poder fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els 

seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la ja 

migrada economia familiar. 

 

Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social desenvolupades 

pel govern de la Generalitat  també estan significant una baixa cobertura de les 

persones més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació: 

 

 Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com 

el retard en el reconeixement de la prestació. 

 

 La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que implica a 

partir de setembre que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i 

suport a la recerca de feina a les persones aturades, per tant, no podrà 

donar sortida als requeriments que estableix el programa PREPARA.  
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 La inexistència de cap convocatòria durant el 2012 adreçada a les entitats, 

ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en matèria de 

polítiques actives d'ocupació. 

 

Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan 

abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, 

menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives per 

afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades. 

 

En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat 

concebut és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la 

millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i que en el context 

actual de manca d'ofertes ha fet difícil la inserció de les persones que hi participen.  

 

El programa es basa en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i 

requalificació alhora que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba 

essent l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que 

no tenen res més que aquests 400 € per poder subsistir. 

 

Per tot això, el Grup Progrés Municipal proposa al ple de l'Ajuntament de Benavent 

de Segrià, i aquest aprova per 3 vots a favor del grup polític municipal de PM, 1 vot 

en contra del grup polític municipal del PPC, 4 abstencions substancials del grup 

polític municipal de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López, els següents: 

 

ACORDS 

 

− Instar el Govern de l'Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a 

l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives 

d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió 

social, ampliï la cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones 

que s'hi podien acollir segons el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de 

mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació i la requalificació 

Professional de les persones aturades. Així mateix en faci l'ampliació 

pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat. 

  

− Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per 

combatre l'atur juvenil i programes d'ocupació específics per a les persones 

joves excloses de l'actual programa PREPARA i que continuen tenint altes 

dificultats per trobar feina. 

  

− Instar el govern de la Generalitat a publicar urgentment totes les 

convocatòries adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les 

persones aturades, especialment als col·lectius amb especials dificultats: 

programes d'orientació, formació, ocupació i inserció laborals.  
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− Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat 

de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del 

Parlament de Catalunya. 

 

 

10. Expedient Ple-9/2012.- Informes d’Alcaldia. 

 

10.1. La Il·lma. Sra. Alcaldessa informa sobre els següents aspectes: 

 

− Actuacions de manteniment i conservació de l’escola i la ludoteca. 

 

− Reunió amb l’Ajuntament de Torà en relació amb la plaça que limita amb el 

carrer Major. 

 

− Previsió d’inici de les obres de la carretera a realitzar per la Diputació de 

Lleida cap al proper 17 de setembre de 2012. 

 

 

10.2. El Sr. Palau informa sobre els següents aspectes: 

 

− Actuació especial de ressembra del camp de futbol, amb un cost aproximat 

de 6.000 euros. 

 

 

11. Expedient Ple-9/2012.- Assumptes d’urgència. 

 

11.1. Donar compte, si s’escau, de la liquidació del Pressupost General de 

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

 

Apreciada la urgència de l’assumpte per 8 vots a favor dels grups polítics 

municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López, la 

Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià dóna compte al Ple de la 

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

l’exercici 2011 aprovada ex Decret d’Alcaldia número 218/2012, de data 4 de 

setembre de 2012, del tenor literal següent: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 218/2012. 

Expedient municipal número HISENDA-4/2012. 

Data: 4 de setembre de 2012. 

 

Antecedents. 

Atès l’elaboració per part de la Intervenció i els serveis administratius comptables 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de la liquidació i tancament de l’exercici 

comptable 2011. 
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Atès l’Informe de la Intervenció a la liquidació del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2011, de data 4 de setembre de 

2012; informe que resta a l’expedient i que incorpora el càlcul de les desviacions de 

finançament (annex I), el càlcul dels saldos de dubtós cobrament (annex II), i 

l’informe de compliment de l’objectiu d’estabilitat de la liquidació del pressupost 

(annex III). 

 

Fonaments jurídics. 

Articles 191.3 i 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Articles 90 a 105 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. 

 

Articles 15 a 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 

d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià de l’exercici 2011, ordenant a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià que diligenciï aquesta liquidació, el Resultat Pressupostari de la qual és el 

següent: 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2011. 

 
 DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 1.169.260,72 885.201,84  284.058,88 
b. Altres operacions no financeres 479.087,31 272.173,80  206.913,51 
1. Total operacions no financeres (a+b) 1.648.348,03 1.157.375,64  490.972,39 
2. Actius financers 0,00 0,00  0,00 
3. Passius financers 0,00 43.296,70  -43.296,70 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 1.648.348,03 1.200.672,34  447.675,69 
AJUSTOS     
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals   0,00  
5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici   165.601,41  
6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici   443.856,21  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    169.420,89 

 

 

Segon.- Aprovar el Romanent de Tresoreria a data 31 de desembre de 2011, amb 

el següent detall: 
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ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA. 

 
 Imports any 2011 Imports any 2010 

1. (+) Fons líquids  29.101,64  220.982,34 

2. (+) Drets pendents de cobrament  945.409,54  731.466,05 

(+) del pressupost corrent 702.201,71  528.546,48  

(+) de pressupostos tancats 245.245,95  202.919,57  

(+) d’operacions no pressupostàries 4.092,90  0,00  

(−) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 6.131,02  0,00  

3. (−) Obligacions pendents de pagament  399.397,28  738.542,51 

(+) del pressupost corrent 160.734,33  259.296,65  

(+) de pressupostos tancats 239.491,93  441.568,36  

(+) d’operacions no pressupostàries 49.445,70  37.677,50  

(−) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 50.274,68  0,00  

I. Romanent de tresoreria total (1+2−3)  575.113,90  213.905,88 

II. Saldos de dubtós cobrament  36.902,94  49.997,26 

III. Excés de finançament afectat  598.856,21  348.173,75 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I−II−III)  -60.645,25  -184.265,13 

 

Tercer.- Atès la liquidació de l’exercici 2011 amb romanent de tresoreria negatiu i 

atès l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que es remeti 

l’expedient al Ple de l’Ajuntament, proposant les mesures previstes en els apartats 

1, 2 i 3 de l’article 193 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, de conformitat 

amb l’Informe de la Intervenció a la liquidació del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2011, de data 4 de setembre de 

2012, i l’Informe de la Intervenció de cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria de la liquidación del presupuesto, de data 4 de setembre de 2012. 

 

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

còpia diligenciada de l’expedient de liquidació del Pressupost General de 

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

l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en suport telemàtic. 

 

Cinquè.- Donar compte específic del present Decret i de la resta de l’expedient 

municipal número HISENDA-4/2012, al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

en la propera sessió que es celebri». 

 

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

abstenció presencial del Sr. López, aprova restar assabentat de la liquidació del 

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

 

 

11.2. Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’adhesió a l’Associació de Municipis 

per la Independència. 

 

Apreciada la urgència de l’assumpte per 8 vots a favor dels grups polítics 

municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López, l’Alcaldia 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposa al Ple, i aquest aprova per 7 vots a 

favor dels grups polítics municipals de PM i de CiU, 1 vot en contra del grup polític 

municipal del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. López, la següent: 
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MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA 

 

El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que 

reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta 

impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació 

d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea.  

 

Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la 

possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 

catalans. El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la 

Consulta a Barcelona.  

 

També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts 

que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els 

municipis del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis 

moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el 

sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.  

 

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels 

drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, 

com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat 

espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles 

tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el 

seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i 

cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar 

lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap 

de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada 

en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un 

poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest 

pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no 

autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 

l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la 

Carta de les Nacions Unides.”  

 

Atès que Catalunya, com a nació, i en ús de la seva sobirania, comparteix la 

voluntat de formar part del projecte comú europeu i de tenir veu i vot en les 

institucions de la Unió, amb acceptació de les cessions de sobirania que això 

comporta, 

 

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 

d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 

promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments han 

constituït ja una associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment 
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de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal: l’Associació de 

Municipis per la Independència.  

 

Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 

Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el grup Municipal de 

Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació l’aprovació dels següents:  

 

ACORDS 

 

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a 

Vic en data 14 de desembre de 2011. 

 

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 

 

Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a 

l’efectivitat dels precedents acords. 

 

Quart.- Delegar en l’Alcaldessa per representar aquest Ajuntament davant 

l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 

 

Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis 

per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció 

General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

11.3. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al pacte fiscal. 

 

Apreciada la urgència de l’assumpte per 8 vots a favor dels grups polítics 

municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. López, l’Alcaldia 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposa al Ple, i aquest aprova per 7 vots a 

favor dels grups polítics municipals de PM i de CiU, 1 vot en contra del grup polític 

municipal del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. López, la següent: 

 

MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE FISCAL 

 

Atès que després de 32 anys es constata que els successius models de finançament 

han aportat a Catalunya uns recursos clarament insuficients per a les necessitats de 

despesa i sobretot clarament inferiors a la capacitat fiscal de Catalunya. Una 

insuficiència de recursos agreujada ara per la profunda crisi econòmica i financera 

per la qual estem passant. 

 

Atesa la situació d’emergència de molts ajuntaments, originada pel sistema de 

finançament local, que com és sabut és totalment insuficient per fer front a les 

competències assignades, i agreujada per l’actual situació econòmica.  
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Atesa la manca de lleialtat institucional de l’Estat espanyol amb Catalunya i la 

situació, excepcional a Europa, de dèficit fiscal continuat (diferència entre els diners 

que Catalunya paga a l’Administració estatal i els serveis i inversions que rebem a 

canvi) que pateix Catalunya, el qual es xifra en 16.500 Milions d’€ a l’any (45M € al 

dia), equivalent a 2.250 € per persona i any, és a dir, 6€ per persona i dia.  

 

Atès que dels impostos que paguem a l’Estat espanyol, un 43% no torna ni en 

forma de serveis ni d’inversions. Amb tan sols l’import que Catalunya deixa de 

percebre en un dia, 45 milions d’euros, podríem construir 1 hospital o 11 escoles. 

 

Atesos tots aquests perjudicis que venim arrossegant i que van dinamitant les 

nostres oportunitats i el nostre potencial com a país, es fa necessari trobar una 

solució definitiva. 

 

En aquest sentit, cal obtenir un model de finançament propi i singular per a 

Catalunya com és el Pacte Fiscal, eina clau per la reactivació econòmica, per obtenir 

els recursos adequats per finançar la despesa orientada a enfortir la competitivitat i 

la cohesió social del país, així com també per proporcionar més recursos als ens 

locals, amb l’objectiu de garantir la suficiència financera dels ajuntaments.  

 

Els elements centrals del Pacte fiscal són els següents: 

 

- Model bilateral, el qual implica la sortida de Catalunya del règim comú 

contingut en la LOFCA  

- Gestió tributària, és a dir, la clau de la caixa: capacitat normativa, 

gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos tributats a 

Catalunya 

- Quota de retorn: formada, per una banda, per la quota d’aportació pels 

serveis que encara pugui continuar prestant l’Estat a Catalunya (i que 

realment li corresponguin), i per una altra, per la quota de solidaritat 

 

Atès  que el Pacte Fiscal no és una reivindicació recent sinó que, en els 300 anys 

d’ocupació, ja es va reclamar en les Bases de Manresa l’any 1892, en l’Estatut de 

Núria de 1932 o a través dels excel·lents treballs de Ramon Trias Fargas als anys 

60.  

 

Atès l’ampli consens social que recull la reivindicació del Pacte Fiscal basat en el 

concert econòmic i que permeti a Catalunya recaptar tots els impostos (76,5% dels 

ciutadans a favor segons el darrer Baròmetre del CEO). 

 

Atès que l’ “Informe sobre el nou model de finançament basat en el concert 

econòmic” realitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics conclou que aquest nou 

model de finançament proposat s’ajusta completament a la Constitució Espanyola, 

a l’Estatut d’Autonomia i al Dret Europeu, així com compatible amb el principi de 

solidaritat definit en els articles 138.1 i 156.1 de la Constitució Espanyola. Aquest 

mateix informe destaca que el fet que Catalunya tingui un nou model basat en el  

concert econòmic és només una qüestió de voluntat política. En cap cas hi ha un 
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impediment des del punt de vista jurídic, ja que la Constitució Espanyola - que ja 

permet a través de la LOFCA un règim de finançament específic per a Navarra, País 

Basc i Illes Canàries - no determina cap model de finançament per a les comunitats 

autònomes ni estableix que totes hagin de seguir cap model únic. 

 

És per tot això que els Grup de Convergència i Unió i de Convergència Democràtica 

Aranesa de la Diputació de Lleida proposen al Ple de la Corporació l’adopció dels 

següents: 

         

ACORDS 

 

Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre els seus recursos i el seu 

futur de manera lliure i democràtica. 

 

Segon.- Reconèixer la necessitat d’un model de finançament propi per a Catalunya 

que, compatible amb el criteri de solidaritat expressat als art. 138.1 i 156.1 de la 

Constitució Espanyola, posi punt i final al dèficit fiscal que pateix i que obliga a les 

Administracions Públiques, inclosos als ajuntaments, a executar importants ajustos 

pressupostaris derivats de la crisi econòmica actual. 

 

Tercer.- Manifestar que el Pacte Fiscal proposat i basat en el concert econòmic és 

necessari, compatible amb la Constitució Espanyola i l’Estatut, i jurídicament viable, 

ja que la pròpia LOFCA permet que s’apliqui a altres comunitats autònomes un 

règim fiscal diferenciat. 

 

Quart.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un Pacte Fiscal, 

que suposi una relació bilateral entre la Generalitat i l’Estat espanyol, la creació 

d’una hisenda pròpia, amb la cessió del 100% dels tributs a la Generalitat, que 

ostenti la capacitat normativa, gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els 

impostos tributats a Catalunya, desplegant l’article 204.1 de l’Estatut aprovat el 

2009, i la consegüent millora en el finançament de Catalunya, dels Ajuntaments i al 

món local. 

 

Cinquè.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, Congrés dels Diputats 

i Govern Espanyol. 

 

 

12. Expedient Ple-9/2012.- Precs i preguntes. 

 

12.1. La Sra. Pla prega a l’Ajuntament per a que vetlli per a que la neteja de 

l’escola durant el curs sigui bona. La Il·lma. Sra. Alcaldessa respon a l’efecte. 

 

12.2. La Sra. Pla pregunta què és el programa Viure al Poble Més. La Il·lma. Sra. 

Alcaldessa informa a l’efecte. 
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12.3. La Sra. Pla pregunta sobre la subvenció de la Direcció General de Joventut. La 

Il·lma. Sra. Alcaldessa i la Sra. Bosch informen l’efecte. 

 

12.4. El Sr. Català pregunta sobre l’estat de la licitació del contracte d’obres de 

construcció i equipament de consultori local. La Il·lma. Sra. Alcaldessa i la 

Secretaria informen a l’efecte. 

 

12.5. El Sr. Sales realitza dos queixes en relació amb l’absència de l’Alcaldessa en 

dos reunions, una relativa a les pedregades dels pobles afectats, i l’altra relativa a 

robatoris a la Portella. 

 

En relació amb la reunió de les pedregades, la Il·lma. Sra. Alcaldessa respon que no 

va estar convocada. El Sr. Sales insisteix en que el President del Consell Comarcal 

va convocar a tots els alcaldes. La Il·lma. Sra. Alcaldessa es ratifica en que no va 

estar convocada i requerirà al President del Consell Comarcal que enviï una carta al 

Sr. Sales indicant que no va estar convocada a aquesta reunió, com va passar amb 

l’Alcaldessa de Vilanova de Segrià que tampoc va ser convidada. La Il·lma. Sra. 

Alcaldessa sol·licita que consti en acta, a efectes de remetre-ho al President del 

Consell Comarcal del Segrià, i manifesta que a les altres reunions a les que sí ha 

estat convocada ha assistit. 

 

En relació amb la reunió dels robatoris, la Il·lma. Sra. Alcaldessa respon que va 

excusar la seva assistència per indisposició, trucant prèviament als convocants. 

 

El Sr. Sales prega que si l’Alcaldessa no pot anar, delegui en altres regidors atesa la 

importància dels assumptes. 

 

El Sr. Palau dóna el seu suport a la paraula de la Il·lma. Sra. Alcaldessa i s’ofereix 

per assistir a reunions d’aquest tipus. 

 

12.6. El Sr. Bernal pregunta sobre l’estat d’execució de les obres de renovació de la 

xarxa de serveis i gas. La Il·lma. Sra. Alcaldessa informa a l’efecte. 

 

 

 

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

finalitzada aquesta sessió, a les 22:10 hores del dia 6 de setembre de 2012, de la 

qual aixeco la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

8. Expedient 27/2012.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 

2011 i de la revisió de preus de l’exercici 2012 de la concessió del servei 

de subministrament d’aigua i clavegueram. 

 

8.1. El Sr. Català motivo el vot en contra del grup polític municipal de CiU en 

l’increment de les taxes. 

 

8.2. El Sr. Palau sol·licita que consti en acta que és curiós el vot en contra de CiU 

amb els preus actuals i, en canvi, deien que sí quan abans hi havia preus més 

elevats. 

 

 

11. Expedient Ple-9/2012.- Assumptes d’urgència. 

 

11.2. Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’adhesió a l’Associació de Municipis 

per la Independència. 

 

11.2.1. En relació amb la moció per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la 

Independència, promoguda pel grup polític municipal de CiU, la Il·lma. Sra. 

Alcaldessa manifesta l’adhesió expressa a la mateixa, del grup polític municipal de 

PM. 

 

 

11.3. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al pacte fiscal. 

 

11.3.1. En relació amb la moció de suport al pacte fiscal, promoguda pel grup 

polític municipal de CiU, la Il·lma. Sra. Alcaldessa manifesta l’adhesió expressa a la 

mateixa del grup polític municipal de PM. 

 

11.3.2. El Sr. Palau diu que el Partit Popular està d’acord amb la millora del 

finançament de Catalunya, perquè realment és necessària, però dins de la LOFCA. 
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