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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 4/2012. 

Caràcter: Extraordinària i urgent. 

Data: dijous, 29 de març de 2012. 

Horari: de 20:50 hores a 21:30 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

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

 

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

Sr. 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 inicial 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-4/2012.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del caràcter urgent 

de la sessió. 

 

2. Expedient 8/2012.- Aprovació, si s’escau, del pla d’ajust formulat a l’empara del 

Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, i del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de 

març. 

 

3. Expedient 10/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Conveni subscrit entre 

la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, amb el què 

s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local. 
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Comprovat el quòrum de constitució exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 

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

sessió. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Expedient Ple-4/2012.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del 

caràcter urgent de la sessió. 

 

Atès que l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, del tenor literal següent: Las sesiones plenarias han de convocarse, al 

menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 

sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada 

por el Pleno. 

 

Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la seva 

sessió número 10/2011, d’aprovació del règim de sessions plenàries i normes de 

funcionament del Ple, del tenor literal següent en allò que aquí interessa: […] La 

convocatòria de la sessió serà tramesa als membres de la Corporació amb una 

anticipació mínima de 2 dies hàbils, diferents al dia de recepció i de celebració del 

Ple, considerant-se dies hàbils a aquests efectes els dilluns a divendres no festius. 

[…]. 

 

De conformitat amb l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 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 

 

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

Segrià número 4/2012, de data 29 de març de 2012, motivant-se aquesta urgència 

en la necessitat de respectar els terminis establerts en l’article 7.1 del Reial Decret-

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

procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al 

pagament als proveïdors de les entitats locals, i en el pacte cinquè.3 del Conveni de 

col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, 

Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolupament del pla extraordinari 

d’assistència financera local. 

 

 

En aquest moment de la sessió s’incorpora a la mateixa el Sr. López. 
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2. Expedient 8/2012.- Aprovació, si s’escau, del pla d’ajust formulat a 

l’empara del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, i del Reial Decret-

llei 7/2012, de 9 de març. 

 

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

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

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

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

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

i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al 

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

 

En data 27 de març de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

formular el pla d’ajust regulat en l’article 7 ibídem. 

 

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

de Segrià va informar favorablement el meritat pla d’ajust. 

 

De conformitat amb l’article 7 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual 

es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 

mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i 

la disposició addicional tercera del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual 

es crea el Fons pel finançament del pagament a proveïdors, l’Alcaldia proposa al 

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

PPC, i 4 vots en contra del grup polític municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el pla d’ajust formulat per l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià en data 27 de març de 2012 en els termes que resten a l’expedient, i 

integrat del propi pla d’ajust de l’entitat Ajuntament de Benavent de Segrià en 

suport normalitzat, i document lliure rubricat «Detalle del plan de ajuste de la 

entidad Ayuntamiento de Benavent de Segrià». 

 

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

diligenciï el pla d’ajust i els documents que l’acompanyen aprovats mitjançant 

aquest acord. 

 

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

a l’òrgan competent del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por via 

telemàtica i amb signatura electrònica, el pla d’ajust aprovat i els documents que 

l’acompanyen, als efectes de la seva valoració per aquest òrgan. Aquesta remissió 

tindrà lloc el dia 30 de març de 2012. 
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3. Expedient 10/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Conveni 

subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials 

catalanes, amb el què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local. 

 

En data 26 de març de 2012, amb número 594, va tenir entrada al Registre 

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

Lleida, informant de la ratificació pel Ple provincial del conveni signat el dia 8 de 

març de 2012 a Barcelona de “Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les 

quatre Diputacions catalanes i les Entitats Municipalistes pel desenvolupament del 

Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local” al qual la Diputació de Lleida hi 

destina 16 milions d’euros; i indicant a l’Ajuntament de Benavent la relació de 

crèdits d’aquest Ajuntament que es troben inclosos en aquest conveni per import 

de 85.693,28 euros, essent els següents: 

 
Nº Doc.Pres Nº Doc.Fi PosPres C.Gestor Concepte Data Import Net 

3612842983 1000369438 D/460000800/4210/0000 EN0119 CONSV MUSIC 03.01.2012 6.000,00 € 

650762827 1000330554 D/460000300/7110/0000 GO03 FCL AJNT 11.01.2012 4.420,92 € 

650761557 1000324548 D/460000300/7110/0000 GO03 FCL AJNT 11.01.2012 35.272,36 € 

3612843035 1000402647 D/460000700/421A/0000 EN0119 LLARS INFANTS 28.12.2011 7.500,00 € 

3612842922 1000312778 D/460000700/421A/0000 EN0119 LLARS INFANTS 03.01.2012 32.500,00 € 

 

En data 27 de març de 2012, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 6096, la Resolució GRI/526/2012, de 22 de març, per la qual es 

fa públic el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les 

diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolupament del pla 

extraordinari d’assistència financera local. 

 

De conformitat amb els articles 22.2.q) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, els articles 52.2.r) i 191 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya, l’article 309.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

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

i el pacte cinquè del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les 

diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolupament del pla 

extraordinari d’assistència financera local, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova 

per 9 vots a favor dels grups polítics municipals de PM, del PPC i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de 

Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, amb què s’estableix el Pla 

d’Assistència Financera Local. 

 

Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la 

Diputació de Lleida un pagament per import de 85.693,28 €, per compte dels 

crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es 

relacionen en el document adjunt. 
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Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament 

transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de 

Lleida, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya 

els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació. 

 

Quart.- Que en el supòsit que la Generalitat de Catalunya procedeixi a la revocació 

de la/les subvenció/ns que es relacionen en el document adjunt, abans de què 

aquesta faci el pagament a la Diputació de Lleida en els termes del Conveni, 

l’Ajuntament es compromet a retornar l’import d’aquesta/es subvenció/ns 

percebuda/es a la Diputació de Lleida. 

 

Cinquè.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla d’Assistència 

Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i 

deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 21:30 hores del dia 29 de març de 2012, de la qual aixeco la 

present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

2. Expedient 8/2012.- Aprovació, si s’escau, del pla d’ajust formulat a 

l’empara del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, i del Reial Decret-

llei 7/2012, de 9 de març. 

 

2.1. La Il·lm. Sra. Alcaldessa dóna lectura en extracte a la proposta d’Alcaldia, i 

atorga el torn de paraula a la Secretaria de l’Ajuntament. 

 

2.2. La Secretaria de l’Ajuntament dóna compte al Ple de la relació certificada de 

les obligacions reconegudes pendents de pagament que reuneixen els requisits 

establerts en l’article 1 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 

determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 

mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, 

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

España, i de la relació certificada d’obligacions reconegudes pendents de pagament 

que no reuneixen els meritats requisits; ambdues qüestions de conformitat amb 

l’article 3.2 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer. 

 

2.3. Secretaria: el que consisteix l’acord d’avui és, aprovar o no, sotmetre a 

consideració del Ple, el Pla d’Ajust. Es va explicar una mica ahir. I consisteix 

essencialment, en preveure els ingressos d’aquí a l’any 2022, que són necessaris 

per atendre les despeses ordinàries establint un manteniment i només un 

creixement vegetatiu de les despeses més corrents (llum, aigua, etc). Preveure a 

més, la mínima inversió de capital, que l’Ajuntament assumeixi inversions aportant 

només un 25% a través dels seus recursos ordinaris i que estableix els recursos 

necessaris per procedir a la devolució del deute. Tant del deute propi de 

l’Ajuntament que s’augmenta a partir dels anys 2013 i 2014. Fins i tot, gairebé a 

doblar-se en l’any 2011, del deute propi, 43.000 €, incloent-se interessos i 

amortització l’any 2014, 88.000 € a pagar en conseqüència de la procedència 

d’amortitzar ja capital per haver passat la carència de 2 anys. No tindria tanta 

incidència en les mesures a adoptar, sinó més fos això, despeses ordinàries, deute, 

i la mínima inversió que s’hagués de realitzar. També aquest Ajuntament hauria de 

corregir el seu romanent de tresoreria negatiu, que està calculat que sobre l’any 

2011, sigui sobre els 300.000 € en negatiu. Amb aquesta operació corregir-lo fins 

als 200.000 € negatius, en forma directa. I aquests -200.000 € subsanar-los fins 

obtenir el seu equilibri, en tres anys. Dividit entre tres són 70.000 €, ingressant, 

per tant, 70.000 € addicionals cada any. 

 

Un cop establert a zero, el romanent de tresoreria, passats aquests tres anys, no 

parar-nos aquí, perquè sempre que mantens un romanent a zero l’acabes, la pròpia 

gestió ordinària, comporta la reducció de romanents, exigir uns altres 70.000 €, per 

deixar-ho en positiu.I el 5º any no exigir 70 per tenir 140 de positius, sinó exigir 30 

per tenir 100.000 de positiu, que vindria a ser el 10% dels recursos ordinaris que 

està sobre el milió d’euros. I a partir d’aquí mantenir-lo en la línia, i per tant, reduir 

l’esforç fiscal que es demana al ciutadà. Estem parlant d’unes quantitats que l’any 
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2013 són 150.000 € més a recaptar que l’any 2011. Que l’any 2014 són 170.000 €; 

que l’any 2015 són 200.000 €. Per tant, estem parlant de quantitats que 

únicament, i és així, insisteixo, únicament, es poden assumir tocant l’Impost de 

Béns Immobles, essencialment urbà. El rústic no tant, perquè és un terme petit i no 

té moltes finques rústiques. 

 

Per tant, el Pla d’Ajust, preveu obtenir un sanejament de l’Ajuntament, que ja toca, 

que portem, crec uns, podem dir uns 7 ó 8 anys amb un dèficit no sé, o un 

desequilibri econòmic. Obtenir una correcció, en cinc anys. Cinc anys tenint en 

compte l’any 2011, tenint en compte l’any 2012 que és el que tindrà efectes la línia 

aquesta del Rajoy. I corregir aquest romanent en tres anys, que és lo que marca la 

normativa per qualsevol Pla d’Ajust econòmic, que és el límit aquest temporal dels 

tres anys. Per tant, es sotmet a la consideració del Ple, això amb les mesures més 

explicades al “Detalle” que acompanya als números en si. Els números es un 

document normalitzat, està en milers d’euros, també complica una mica el “Detalle” 

perquè no permet adquirir... Ho vaig fer ahir això, potser avui no tocaria que ho 

digués això, però la importància que té, exigeix una voluntat, un consens, això 

afectarà aquesta legislatura i dos més senceres, i per tant vincularà als qui estan 

governant ara i als que governaran al seu futur. El Pla d’Ajust vincularà als 

pressupostos fins al 2022. Lo que s’aprovi avui vincularà als pressupostos fins el 

2022. Sempre que, si es millora la situació no es faria lògicament. 

 

És una qüestió prou important, per aconseguir el sanejament íntegre de 

l’Ajuntament. Si teniu algun dubte més, com que ho vaig explicar ahir. 

 

2.4. Il·lm. Sra. Alcaldessa: a veure, jo seré més simple alhora d’explicar. Aquest Pla 

d’Ajust ens quedava uns 262.000 € pendents, que no es podien atendre per falta 

d’ingressos, hagués costat molt de poder-los afrontar, vull dir, trucaven i trucaven, 

i no es podien pagar, perquè estem pagant un Pla de Sanejament de la Generalitat, 

que es va fer al 2009 de 450.000 €. I doncs mira, el que truca menys és l’últim a 

pagar. Doncs, ara amb aquest Pla d’Ajust, permet almenys a proveïdors del 2005, 

2006 i 2007 que estaven pendents de cobrar, que alguns ja havien endossat el seu 

deute als bancs, però que nosaltres tampoc no els havíem pogut pagar tota la 

quantitat que ells havien endossat als bancs. Avui estem en moments de crisi, i ha 

baixat molt la feina, i doncs en aquests moments amb aquest Pla d’Ajust que ells 

podran cobrar, però com a conseqüència a nosaltres ens implica un gran esforç, 

perquè no comptàvem amb que ara tinguéssim que afrontar aquest préstec de 

262.000 € a 10 anys i amb un interès segurament del 5%, que encara no està 

publicat al BOE i amb 2 anys de carència. I esperar consens de tots, perquè 

puguem pagar i que tothom pugui esperar una mica. Passem a l’aprovació. Alguna 

aportació d’algun regidor? 

 

2.5. Sr. Català: nosaltres se va parlar a l’últim Ple, que es va fer fa 15 dies, es va 

parlar de l’importància d’aquest Pla d’Ajust. Seria interessant arribar a un consens 

per aprovar-lo entre tots. La meua sorpresa va ser que d’aquella mateixa setmana, 

al final de la setmana, ens truquen que s’havien començat a fer despidos. Vam 

estar bastants dies sense sapiguer res. I aquesta setmana, ahir, es va convocar 
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una reunió informativa. Jo no hi vaig poder ser, perquè jo tenia un dia d’això. I ahir 

m’entero que hi havia un Ple extraordinari urgent. I entenc que ha de ser 

extraordinari urgent  perquè s’ha d’entregar a final de mes. Portàvem dies sense 

saber res i la nostra sorpresa,sorpresa no, però que tot acaba amb una pujada 

d’impostos. Nosaltres continuarem en la nostra línia, que en aquests moments crec 

no s’ha de pujar impostos. Lo nostre vot serà en contra. 

 

2.6. Sr. Palau: jo respecto. Vosaltres sabeu perfectament l’endeutament de 

l’Ajuntament. Jo sóc, personalment, per dir d’alguna manera, el més contrari a 

pujar impostos. Potser tots dels que hi som aquí, potser no hi vol ningú pujar-los, 

jo potser seria el que més. Això és un Pla obligat, per part de l’Estat, sinó ens 

retiren els 20.000 € d’aportació de l’Estat. No els tancaran. Jo tinc els meus dubtes 

que tingo que anar lligat lo Pla aquest amb lo romanent de tresoreria. Tinc los meus 

dubtes,que tingo que anar lligat una cosa amb l’altra. Sóc partidari de pagar les 

factures a 10 anys, amb una quota que sigui igual sempre. Tinc els meus dubtes. 

M’agradaria sapiguer. Suposo que tu ho deus sapiguer bé [dirigint-se a la 

Secretaria]. 

 

2.7. Secretaria: encara que no s’hagués aprovat aquest reial decret llei, 

l’Ajuntament tindria que aprovar un Pla, que no seria d’Ajust sinó un Pla econòmic-

financer a tres anys vista, per corregir el romanent de tresoreria negatiu que es va 

plantejar, amb dades exactes l’any 2010 de -185.000 € i el que sorgís.  

 

2.8. Sr. Palau: quan hem recuperat en cinc anys? 

 

2.9. Secretaria: la previsió és que de l’any 2011, el romanent sigui de -300.000 €, 

la previsió. 

 

2.10. Sr. Palau: expressa els seus dubtes de que hagi anat lligat el Pla amb el 

romanent de tresoreria. Planteja la idea de fer-ho en una quota plana de 10 anys, 

que seria lo ideal per amb ell. Perquè d’aquesta manera no es descrimina ningú. 

L’ha decepcionat  molt l’actitud dels companys de Convergència. Comenta que 

segurament d’aquí uns anys manen uns altres, i s’ha fet una visió molt curta per a 

l’Ajuntament, perquè s’està parlant d’unes factures per valor 262.000 €. Perquè 

partint del 2005, parla del Pla de Sanejament que li sembla que era una cosa ben 

feta per part de l’Estat, i no han sigut capaços de pagar-ho. 

 

2.11. Il·lm. Sra. Alcaldessa: bueno rectificar i dir la urgència perquè s’ha fet tant de 

pressa. Ahir ho va comentar el secretari, ell ha volgut portar aquest Pla d’Ajust, ell 

sol, amb pocs dies. Si això ha sortit el 28 de febrer publicat al BOE o al que sigui, 

ell sol s’ho ha preparat tot i llavors, fins i tot aquest dissabte va vindre a treballar el 

personal. Ell ha fet més hores, perquè avui, com molts ajuntaments petits, de 

manca de personal, i que ell ha de certificar i ha tingut que remenar factures, i amb 

tota la normativa nova, que ahir sortia normativa nova, per a fer els informes. 

Nosaltres també vam veure ahir mateix, igual que vosaltres, sortit d’impressora i al 

mateix moment que ho rebíeu vosaltres, nosaltres també. Teniu la llista de les 

factures i que són factures reals, i que tu mateixa, Magda, vas dir: - “Ojalá que es 
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puguin pagar perquè te sens afectada per una empresa” -.  Encantada i satisfeta jo 

de poder pagar tota la gent del poble, val? Perquè vosaltres no sabeu lo que es 

pateix de que aquí truquen i truquen la gent, que estan desesperats i que tu diguis: 

No podem pagar! Des de l’octubre que no rebien la subvenció de diners de la 

Generalitat, perquè ara ve un altre punt i t’explicaré perquè. Vam deixar de pagar 

hasta la llum, i no s’havia pogut pagar res. I doncs ara que hi ha aquest Pla d’Ajust, 

que amb aquestos anys s’ha pogut amortitzar aquestos diners, amb molta 

austeritat. Estem pagant els préstecs de 450.000 € d’obres que s’han fet aquí al 

Poble. I endavant qui hi hagi i qui hagi de vindre! Perquè això és fins al 2022. Vull 

dir, sí que són anys molt difícils. Jo crec que a partir d’ara seran tots més difícils 

dels que han passat. Vull dir, no sóc ni pessimista ni optimista. Però des del meu 

punt de vista,doncs toco al son de l’opinió dels que volen pujar l’IBI. Marca aquesta 

normativa l’Estat. El Pla de Sanejament? igual. Va marcar el Pla de Sanejament. 

L’IBI de la Generalitat que havíem de pujar cada any i no s’ha fet. No vol dir que 

això, que marca aquesta normativa, hem de reunir aquests diners per acudir a 

aquestos préstecs, ni més ni menys. Ara, si l’any que bé, ve aquí una empresa i 

comença a fer uns blocs de pisos i entra un ingrés fort, evidentment que l’IBI no 

s’apujarà. Quam hem de recaptar l’any que bé, només amb préstecs sols? No hi ha 

més, s’han de pagar els préstecs, jo no sé com us ho mireu vosaltres això! No sé, 

com vosaltres no tingueu una altra proposta de com afrontar els préstecs de cada 

mes? I a més, sabeu els préstecs que estem pagant, i d’on són les factures!   

 

2.12. Secretaria: els anys de carència es noten. I l’any 2011 no parlo de l’operació 

d’aquesta nova. Parlo del deute de l’Ajuntament: va passar a l’any 2011 en 

números rodons de 65.000€ capitals-interessos; l’any 2012, 83.000, l’any 2013, 

91.000, i això es manté regularment fins a l’any 2017 que comença a baixar una 

mica perquè ja s’acaba de pagar. S’amortitza de forma sencera. Però hi ha 4 anys, 

com a mínim, pràcticament que es duplica el capital amortitzat. Per tant, quan 

amortitzes més, puja una mica els interessos, no dupliques la quota sencera però si 

estem parlant de 20 ó 30.000 € més. 

 

2.13. Il·lm. Sra. Alcaldessa: aquestos anys el Pla de Sanejament que havíem 

aprovat per la Generalitat, implicava apujar l’Ibi i no s’ha fet. Hem anat mantenint i 

n’ha reduint i n’ha reduint. Això és lo que marca la normativa. Amb tres anys que 

donen, igual que la Generalitat, igual que l’Estat. Has d’omplir uns papers. Ara si 

l’any que bé o aquest any tenim un ingrés, des d’una llicència d’obres superbona, 

doncs llavors no caldrà. I ara, dir “que no”,  a un Pla d’Ajust amb uns números i 

amb un deute que la gent pugui cobrar, vull dir trobo estrany per la teva part. 

 

2.14. Sr. Català: nosaltres en cap moment diem “no”. A l’últim Ple quan se va 

aprovar aquest. Reconeixem que som conscients que aquest Pla afecta a vàries 

legislatures. No ho sabeu però encara amb més motiu, durant aquests dies 

anteriors, intertar-ho consensuar. Nosaltres no estem d’acord lo del Pla, hi ha coses 

del Pla que podem està d’acord perfectament, que en aquests moments s’apugin 

els impostos, simplement és això. I això, és lo que vam dir, i això ho vam dir fa 

temps, i ho diem ara i et puc dir, més o menos, de tots els acords d’aquí a final, 

probablement on es pugin impostos. Nosaltres serem coherents amb això i et direm 
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probablement que no. Simplement és això, a tot lo demés perfecte. Això comporta 

pujar impostos, doncs si comporta pujar impostos, nosaltres et direm “que no” per 

coherència. 

 

2.15. Il·lm. Sra. Alcaldessa: nosaltres per coherència, també no volem pujar 

impostos, ni molts menys! Però si l’any que ve, el que sigui qui entri l’any que ve, 

doncs que pugui afrontar els préstecs que hi ha, ni més ni menys. El que vingui 

darrera que pugui afrontar la situació. O tanquem l’Ajuntament o afrontem la 

situació. A no ser que toqui la loteria o una primitiva o un ingrés fort de molts 

diners. Per a poder acudir a l’import dels préstecs que hem de pagar és l’única 

manera de poder recollir diners és amb aquest impost. Que després al gener de 

l’any que ve, o amb aquest any se desenvolupa una parcel·la, una urbanització i 

entri. Però la normativa ens implica això, és l’única manera de que tu pots justificar 

que tu acudiràs a poder pagar els préstecs. Si us sembla passem a la votació. 

 

2.16. Sr. Palau: pregunta sobre un sobrant de romanent. I què passa a l’any 2018 

amb 120.000 € positius.   

 

2.17. Secretaria: la importància crec, de tenir un romanent positiu, perdona que 

t’interrumpeixi, aquí estem preveient un “Plan d’Ajuste” serio. Vull dir serio, perquè 

això no és un “Plan d’Ajuste” que ja s’aprova i entra en vigor, no! Això, han de 

donar el vist i plau funcionaris de l’Administració General de l’Estat, que han de 

veure d’una vegada que l’Ajuntament intenta complir amb la normativa. Per tant si 

després l’any 2017, doncs, escolta, creus, no vols, creus que és innecessari tenir un 

romanent de 100.000 i el vols tenir de 80.000 i després redueixes l’IBI, no crec que 

sigui tan dramàtic com no corregir el romanent en tres anys. Això, sí que és una 

condició sine qua non perquè t’aprovin el Pla. Aquest Pla ho hem tingut que fer, 

treballant dissabtes en dos setmanes. Hi haurà funcionaris de l’Estat, amb molt 

millors tècniques i més si és un excel que els números surten sols. Tenen un mes 

per fiscalitzar-ho i tenen un mes per aprovar-ho. I si no te l’aproven t’intervenen i 

et retenen 20.000 €. I retenir 20.000 €, és apaga y vámonos! I és que és així! 

 

2.18. Sr. Palau: comenta que ell es partidari de trobar la manera que sigui la 

menys costosa possible pels veïns de Benavent i que està d’acord perfectament 

amb que s’han de pagar les factures, s’ha de pagar tot, i que s’haurà de pujar en 

definitiva l’IBI, però s’hauria de buscar una solució per no fer-ho. 

 

2.19. Secretaria: això es la pitjor de les situacions, però perquè s’ha de plantejar la 

pitjor de les situacions, insisteixo, perquè això ho han d’aprovar, en fin, sembla que 

parteix, aquest Pla d’Ajust parteix de dir una previsió lògica. I ho he calculat davant 

teu, davant aquest matí en cinc minuts: romanent de tresoreria negatiu de l’any 

2011, serà 300.000 €? Sí! Amb aquest Pla d’Ajuste, o sigui, pagant 262.000 €, se 

subsanarà 262.000 €? No! Per què? Per què moltes factures no estaven 

comptabilitzades. Per què? Per a l’any 2012 no pagarem tot, a 31-12-2012, no 

estarà tot pagat de l’any 2012. Per tant, s’ha de ser raonable. No es pot dir, tenim 

300.000 € negatius, tindrem una operació de 262.000 €, más por menos, per tant 
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40.000 € negatius, no! Això és fictici! Per què m’ho demostra la pràctica, és fictici, 

s’ha de treure 200.000 €. 

 

La pitjor de les situacions, però, per què? Per què és la pitjor de les situacions? 

Perquè t’ho han de controlar. Aquests 200.000 €, s’han de subsanar en 3 anys, no 

perquè ho diguis tu, no perquè ho digui jo, aquí ni mana l’Alcalde, ni mana la Junta 

de Govern, ni mana el Ple, ni mana ningú, excepte la llei. Això és una Administració 

Pública, aquí mana la llei. Si tens un romanent de -200.000 €, ho has de subsanar 

en tres anys? Sí! Ens plantem a l’any 2015, que tenim un equilibri, és convenient 

tindre un romanent de tresoreria para gastos generales de zero? No! per què? 

Perquè un any incrementes, un any se fa mal bé el camp de futbol, no pots tocar el 

romanent de tresoreria, perquè no tens disponibilitat. El romanent de tresoreria és 

un mecanisme per practicar les modificacions del Pressupost, per despeses 

totalment imprevisibles. 

Què calculo que és el correcte? Un 10% del romanent de tresoreria. Clar, si jo 

hagués ficat: “no, és que m’has de mantenir el romanent de tresoreria, has 

d’arribar als 500.000 € ! No! Pues un 10 %, és un número que podem discutir si és 

bo o dolent. Podem discutir si 500.000 € és bo o dolent, però té diré 20.000 € és 

dolent, i 80.000 € podem discutir que no, i 100.000 € positius podem discutir que 

tampoc. És a dir, estem en una franja que sembla lògica mantindre. Una referència 

és el 10% de recursos ordinaris, és la interpretació que fa. Però en tot cas, és la 

pitjor de les situacions. I en tot cas, és una circumstància que ja no sembla tant 

important com plantejar un Pla d’Ajust que sigui lògic, que sigui legal i que tingui, 

en fi, opcions d’aprovar-se, per què? Perquè sinó s’aprova, oblideu-vos de prestar 

serveis, oblideu-vos de fer obres, oblideu-vos de fer PUOSC l’any 2013 a 2017. 

Oblideu-vos de tindre algun funcionari que es vulgui quedar aquí, oblideu-vos de 

moltes coses. I jo crec, que cap de vosaltres, si s’intervé l’Ajuntament per part de 

l’Estat, voldrà ser Alcalde. Os ho dic seriosament, que cap de vosaltres voldrà ser 

alcalde en aquest Ajuntament. Os ho dic seriosament, cap de vosaltres, cap de 

vosaltres. Estic absolutament convençut, perquè no fareu res. No fareu res perquè 

no podreu disposar de res. I a més, amb les noves lleis de transparència. Clar, 

aquest Ajuntament ha estat 10 anys al tun-tun, i fent lo que li donava l’absoluta 

gana. I ara és el moment de ficar-li el freno, de solucionar. Què toca l’IBI? sí! Per 

què? Perquè és l’únic recurs. Perquè ho vam dir ahir, perquè si tanquem la llar 

d’infants, estalvies a l’any 6.000 €. Per què si es tanca l’Escola de música, estalvies 

a l’any 4.500 €. És així! Tancar serveis! si te carregues tots els jardins estalvies 

15.000 €. Clar, no estem parlant d’aquestes quantitats, estem parlant de 150.000, 

de 170.000, de 200.000 €. Què s’hauria de fer en uns altres exercicis? Sí! I aquest 

Ple, es va comprometre en el seu dia, apujar l’IBI del 0.63 al 0.65, del 0.65 al 0.67, 

es va fer? No! Ara s’ha muntat una situació crítica, per què? Perquè és el primer 

moment en la història del Reino d’Espanya, que l’Estat, el Gobierno Central te diu: 

Si no fas ’intervinc ! i aquí és la situació fonamental. T’intervinc! Atemptant contra 

la teva economia local. T’intervinc i et retinc els teus diners que són teus, me’ls 

quedo jo! Dramàtic! Josep Mª, Rosa i Manel, dramàtic! És lo que penso jo, i ara 

estic defensant una proposta d’Alcaldia. Però que dono el meu suport, que jo he 

informat favorablement, jo crec que és la única solució. Jo, si el veí en lloc de pagar 

10 pot pagar 5, en lloc de pagar 5 pot pagar 1, no tinguis cap dubte que no sóc de 
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tonto, se faria. En aquests moments, no hi ha una altra, però estem parlant de 

números que només es pot tractar amb tema IBI. Si l’any 2018, no vols tindre 

romanent de 100.000, i el vols tindre de 80.000, endavant. 

 

2.20. Sr. Sales: pregunta al Secretari sobre quin perill hi ha, si el romanent queda 

zero, i quin tipus de gravamen s’aplicaria. 

 

2.21. Secretaria: la qüestió és, que no és, com vam dir ahir. No es fixar el tipus de 

gravamen. Lo que vincula és lo que has de recaptar més, és a dir, l’any 2013 s’ha 

de recaptar 152.000 € més que l’any 2011. I amb aquesta regla apliques el tipus de 

gravamen que surti de l’IBI. I clar, corregir el romanent de tresoreria negatiu, no 

ho faràs: el 1º any corregeixo el 20, el 2º any corregeixo un altre 20, i el 3º any 

corregeixo el 60. Llavors jo t’he garanteixo que el 3º any, quan al ciutadà li diguis: 

“no, és que aquest any el rebut de l’IBI es multiplicarà per dos.” Això és impagable. 

No es multiplicarà per dos. La mitjana de pujar el rebut de l’IBI, en un rebut ideal 

és de 150 €. Els que tenen una casa més gran paguen més de 150 i els que tenen 

una casa menor serà menys. T’ho puc calcular, si trec la calculadora del mòbil, t’ho 

puc calcular aquí! 

 

2.22. Sr. Sales: comenta que el Secretari parla de que les xifres són màgiques i 

molt boniques. I sobre quin tipus de cases es refereix, a cases de 90 m2, o de 100 

m2? 

 

2.23. Secretaria: la casa mitjana de Benavent de Segrià, no sé si aquesta mansió 

d’aquí és una casa mitjana, o els blocs de Vicataco són una casa mitjana. El que 

sigui una casa mitjana. Un valor catastral mitjà a Benavent de Segrià. No sé quin 

és el valor catastral mitjà, l’entremig. Però si tenim en compte, que el valor 

entremig és 150 € i totes les cases, per dir, uns pagaran 180 i altres 120. Això es 

fa sobre el tipus mitjà. 

 

2.24. Sra. Pla: diu que si haurà una rebaixa, o serà un tipus del 0.73 després. 

 

2.25. Secretaria: per què hi ha la rebaixa? Perquè puja la base liquidable. Aquesta 

és la circumstància específica d’aquest Ajuntament. Perquè si no puges la base 

liquidable, sense cap tipus de dubte, haurà de mantenir el 0.78. En aquest cas, per 

què es rebaixa el tipus? Perquè la base liquidable puja com a conseqüència de la 

revisió del valor catastral, i de fet a l’any 2007, i que ve a obtenir el valor catastral 

del bé a l’any 2007 en 10 anys de mora, que és lo que marca la llei. En tot cas, és 

la pitjor de les situacions. 

 

Però per què s’ha de plantejar la pitjor de les situacions? Perquè s’ha de plantejar 

una cosa sèria. Si tu dius a l’Estat, no jo,el romanent el corregeixo en 5 anys,ratlla! 

No,no, es que jo, el romanent de tresoreria, en lloc de corregir-lo progressivament, 

un terç cada any, en tres anys, com surt per lògica, corregiré un 20% el 1ºany, un 

20% el 2ºany i un 60% el 3º any. Ratlla! Saps que no ho compliràs, ratlla! Clar, 

aquí s’ha de plantejar, si te queda a zero el romanent de tresoreria, el 3º any, 

ratlla! No pots tindre zero el romanent de tresoreria negatiu. No pots tindre un 
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milió d’euros de romanent en positiu, però tampoc el pots tenir a zero, perquè al 

següent any, per qualsevol circumstància baixis a -5 €, hauràs d’aprovar un Pla de 

Sanejament economic-financer de sanejament, que hauràs de presentar a la 

Generalitat. I hauràs de dir: “Generalitat, fiscalitza’m per 5 €! 

 

És clar, és la pitjor de les situacions, tot és a millorar. Però s’han de plantejar 

seriosament. 

Torno a insistir, l’incidència en un rebut mitjà de l’IBI és de 150 € anuals. Torno a 

insistir, l’IVA, la pujada que es va fer en el seu dia, en l’any 2010, de l’IVA, va ser 

més de 150 € mensuals. Les retencions de IRPF, que s’apliquen aquest any 2012, 

crec que se paguen més de 150 mensuals. 

 

Si la Generalitat pagués a l’Ajuntament, en lloc de tindre que demanar, i presentar 

a última hora un conveni d’adhesió a la Diputació, perquè ens pagui la Diputació, i 

la Generalitat després ja pagarà a la Diputació en el seu dia. Si la Generalitat ens 

pagués els 85.000 € que ens deu, pues una altra cosa cantaria. Clar, és un cúmul 

de circumstàncies. Clar, vers aquesta situació has d’adoptar aquest mitjà. Que jo 

sóc el Secretari, i no li vec aquesta funció, però la faig. I la faig perquè estic 

convençut de que aquesta és la única solució. És que una no-intervenció o un 

incompliment d’això, ni vosaltres voldreu manar aquí, ni els veïns voldran vindre 

aquí, perquè ni tindran llar d’infants, ni zones verdes, ni tindran en el seu dia 

Poliesportiu, ni tindran carrers asfaltats, ni tindran clavegueres, ni tindran, ni 

tindran res. Per què? Perquè estaràs intervingut. I no es dramatisme, ho dic molt 

seriosament. Estic totalment convençut. En fi, ara ja, a partir d’aquí. 

 

2.26. Sr. Serentill: explica que l’equip de govern comporta unes situacions de 

responsabilitat que s’han de prendre, i que alguns no agrada. Està d’acord amb lo 

que diu el Secretari, li dona la raó, perquè no hi ha cap més solució, i que a més ve 

manat pel Govern Central. I com que no es va fer en el seu dia amb el Pla de 

Sanejament ara s’ha de fer de cop.  

 

2.27. Il·lm. Sra. Alcaldessa: pregunta al grup municipal de CiU si han reconsiderat 

el seu vot. 

 

2.28. El Sr. Català contesta que continuen en la seva línia del “no”. 

 

2.29. La Il·lm. Sra. Alcaldessa dóna pas a les votacions. 
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