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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 1/2012. 

Caràcter: Extraordinària. 

Data: dimecres, 11 de gener de 2012. 

Horari: de 20:30 hores a 21:10 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

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

 

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

Sr. Antonio Ramón López Gómez, 2n Tinent d’Alcalde, PM. 

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

Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM. 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient Hisenda-7/2011.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per a l’exercici 

2012 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 

2011. 

 

2. Expedient 11/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva de l’expedient d’imposició i 

ordenació concreta de contribucions especials per les obres de renovació de la 

xarxa de serveis (fase 1). 

 

 

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. 
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Desenvolupament de la sessió. 

 

 

1. Expedient Hisenda-7/2011.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per a 

l’exercici 2012 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2011. 

 

Atès la data en que ens trobem sense que s’hagi aprovat el Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, procedeix prorrogar ope 

legis el Pressupost de l’exercici 2011 per a l’exercici 2012. 

 

De conformitat amb l’article 169.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 

principi general de competència i de indelegabilitat de les disposicions 

administratives de caràcter general ex article 13.2.b) de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 

administratiu comú, i la base 5 de les Bases d’execució del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2011, aprovades definitivament 

pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 5 de maig de 2011, 

l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del grup polític 

municipal de PM i del PPC, i 4 abstencions substancials del grup polític municipal de 

CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Prorrogar per a l’exercici 2012 el Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2011, en els seus crèdits inicials amb excepció 

de les següents aplicacions pressupostàries relatives a crèdits o programes que 

conclouen en l’exercici anterior i que estan finançats amb crèdit o altres ingressos 

específics o afectats: 

 

A. A l’estat de despeses, les següents: 

 

− 9-227,05 Processos electorals. 

− 4-270,01 Liquidació anterior concessió servei municipal d’aigua 

− 3-270,02 Liquidació anterior concessió servei llar infants 

− 0-310,01 Préstec BCL PUOSC/2000 Cementiri 

− 9-623,00 Adquisició maquinària, instal·lacions i utillatge 

− 9-625,00 Adquisició mobiliari i petites adquisicions 

− 9-626,00 Adquisició equips informàtics 

− 9-626,01 Petites adquisicions, material inventariable 

− 1-640,00 Estudis i treballs tècnics 

− 0-913,01 Amortització préstec cementiri 

 

B. A l’estat d’ingressos, les següents: 

 

− 761,01 Altres transferències d’Entitats Locals 
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Excloent aquestes aplicacions pressupostàries, el Pressupost prorrogat per a 

l’exercici 2012 és de 985.735,93 euros a l’estat de despeses, i de 1.061.380,93 

euros a l’estat d’ingressos. 

 

Segon.- El present acord produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2012, i fins 

que s’aprovi definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2012. 

 

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

diligenciï el Pressupost prorrogat per a l’exercici 2012 mitjançant el present acord. 

 

 

2. Expedient 11/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva de l’expedient 

d’imposició i ordenació concreta de contribucions especials per les obres 

de renovació de la xarxa de serveis (fase 1). 

 

En data 20 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

seva sessió extraordinària 1/2011, va aprovar l’expedient d’imposició i ordenació 

concreta de contribucions especials per les obres de renovació de la xarxa de 

serveis (fase 1), en els termes que consten a l’expedient municipal número 

11/2011, va aprovar les quotes provisionals resultants de la imposició i ordenació 

concreta de contribucions especials, que correspon abonar a cada un dels 

propietaris dels immobles especialment beneficiats per les obres, i va incoar tràmit 

d’informació pública i audiència als propietaris, subjectes passius del tribut. 

 

En data 28 de gener de 2011, aquest acord plenari es va sotmetre a tràmit 

d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci publicat al 

taulell d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 8 de febrer de 2011, aquest acord plenari es va sotmetre a tràmit 

d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 20. 

 

En data 31 de març de 2011, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

va evacuar certificat sobre el resultat del tràmit d’informació pública; segons aquest 

certificat, en relació amb l’expedient 11/2011, es van presentar 62 al·legacions. 

 

En data 1 de desembre de 2011, l’arquitecte municipal va evacuar estudi relatiu al 

pressupost respecte les contribucions especials i ponderació del benefici especial 

tenint en compte els següents criteris de repartiment: m² de la parcel·la i metres 

lineals reals. 

 

En data 1 de desembre de 2011, l’Arquitecte municipal va evacuar informe en 

relació amb l’al·legació amb número d’entrada 639/2011, al Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
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En data 20 de desembre de 2011, l’Arquitecte municipal va evacuar informe en 

relació amb les al·legacions amb número d’entrada 518/2011, 530/2011, 

531/2011, 570/2011, 571/2011, 572/2011, 573/2011, 574/2011, 575/2011, 

576/2011, 577/2011, 594/2011, i 604/2011, al Registre General de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià. 

 

En data 20 de desembre de 2011, l’Arquitecte municipal va evacuar informe en 

relació amb les al·legacions amb número d’entrada 593/2011 i 605/2011, al 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 20 de desembre de 2011, l’Arquitecte municipal va evacuar informe en 

relació amb l’al·legació amb número d’entrada 395/2011, al Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 20 de desembre de 2011, l’Arquitecte tècnic municipal va evacuar informe 

en relació amb les al·legacions amb número d’entrada 316/2011 i 367/2011, al 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 20 de desembre de 2011, l’Arquitecte tècnic municipal va evacuar informe 

en relació amb l’al·legació amb número d’entrada 301/2011, al Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 20 de desembre de 2011, l’Arquitecte tècnic municipal va evacuar informe 

en relació amb l’al·legació amb número d’entrada 366/2011, al Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 20 de desembre de 2011, el Regidor de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià Sr. Pere Ferran Serentill Sales va evacuar escrit de resposta, entre altres, a 

les al·legacions amb número d’entrada 348/2011 i 354/2011, al Registre General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

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

de Segrià, en la seva sessió ordinària número 1/2012, va aprovar definitivament el 

projecte bàsic i executiu renovació de la xarxa de serveis (fase 1), refós a 

desembre 2011, elaborat per l’Arquitecte Sr. Salvador Giné Macià, amb un 

pressupost d’execució material de 420.019,61 euros, i un pressupost d’execució per 

contracta de 589.791,54 euros. 

 

De conformitat amb els articles 28 a 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 

l’Ordenança Fiscal número 16 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, general de 

contribucions especials, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova –prèvia 

desestimació per 5 vots en contra del grup polític municipal de PM i del PPC, i 4 

vots a favor del grup polític municipal de CiU, de la sol·licitud de CiU de deixar 

sobre la taula el present punt de l’ordre del dia (entrada al Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 29/2012, de data 10 de gener de 
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2012)– per 5 vots a favor del grup polític municipal de PM i del PPC, i 4 vots en 

contra del grup polític municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Estimar l’al·legació número 301/2011, de data 10 de febrer de 2011, de 

conformitat amb l’informe tècnic de data 20 de desembre de 2011, que expressa la 

següent motivació (en cursiva): 

 
PUNT 01. Que en relació a la notificació de les contribucions especials per l’obra xarxa de 
serveis, els metres lineals de façana no són correctes. 
 
S’ha realitzat un nou mesurament d’acord amb la correcta distribució de metres lineals en 
façana. S’estima la nova mesura de metres lineals en façana de l’immoble del carrer 
Ponent número 24b, per tant aquesta serà de 8,07 metres. 
 
PUNT 02. Que en relació a la notificació de les contribucions especials per l’obra xarxa de 
serveis, demano la medició correcta tal i com marca el plànol. 
 
Degut a l’estimació del punt 02, aquest punt queda estimat. 

 

Segon.- Estimar les al·legacions números 316/2011, de data 14 de febrer de 2011, 

i 367/2011, de data 21 de febrer de 2011, de conformitat amb l’informe tècnic de 

data 20 de desembre de 2011, que expressa la següent motivació (en cursiva): 

 
PUNT 01. Que havent rebut la notificació número de sortida 269 i 270 sobre renovació de 
la xarxa de serveis. No eta conforme amb la mesura de 50,40 metres lineals. 
 

S’ha realitzat un nou mesurament d’acord amb la correcta distribució de metres lineals en 
façana. S’estima la nova mesura de metres lineals en façana de l’immoble del carrer 
Escoles número 5, per tant aquesta serà de 33,83 metres. 
 
PUNT 02. Que es revisi la medició dels metres lineals de la façana del carrer Escoles 
número 5. 
 
Degut a l’estimació del punt 01, aquest punt queda estimat. 

 

Tercer.- Estimar l’al·legació número 366/2011, de data 21 de febrer de 2011, de 

conformitat amb l’informe tècnic de data 20 de desembre de 2011, que expressa la 

següent motivació (en cursiva): 

 
PUNT 01. Que havent rebut la notificació número de sortida 314 sobre renovació de la 
xarxa de serveis. No esta conforme amb la mesura de 16,80 metres lineals. 
 
S’ha realitzat un nou mesurament d’acord amb la correcta distribució de metres lineals en 
façana. S’estima la nova mesura de metres lineals en façana de l’immoble del carrer 
Escoles número 18, per tant aquesta serà de 16,60 metres, 
 
PUNT 02. Que es revisi la medició dels metres lineals de la façana del carrer Escoles 
número 18. 
 
Degut a l’estimació del punt 01, aquest punt queda estimat. 
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Quart.- Desestimar l’al·legació número 395/2011, de data 23 de febrer de 2011, 

de conformitat amb l’informe tècnic de data 20 de desembre de 2011, que expressa 

la següent motivació (en cursiva): 

 
PUNT 01. Sol·licito la rectificació dels metres linials, ja que segons la notificació que ens 
heu facilitat amb núm de sortida 374 consta que té 7,20 metres linials de façana i 
nosaltres consta en l’escriptura 7 metres linials de façana per 20 metres de llargada, en 
total aprox. 140 metres quadrats, demanem facin la correcció pertinent. 

 
Per tal de dur a terme les contribucions especials, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, 
l’arquitecte tècnic ha procedit al mesurament dels metres lineals de cada parcel·la, degut a 
aquest fet, la mesura que preval és la extreta pels serveis tècnics. 

 

Cinquè.- Estimar les al·legacions números 518/2011, de data 8 de març de 2011, 

530/2011, de data 8 de març de 2011, 531/2011, de data 8 de març de 2011, 

570/2011, de data 11 de març de 2011, 571/2011, de data 11 de març de 2011, 

572/2011, de data 11 de març de 2011, 573/2011, de data 11 de març de 2011, i 

594/2011, de data 14 de març de 2011, de conformitat amb l’informe tècnic de 

data 20 de desembre de 2011, que expressa la següent motivació (en cursiva): 

 
PUNT 01. Que procediu a la modificació del projecte esmentat, retirant les obres ubicades 
al carrer Enric Granados, atès el seu bon estat i la nul·la necessitat de renovació, alhora 
que modificant tot el que pugui ser-li relacionat. 
 
Degut a que les obres ubicades al carrer Enric Granados són mínimes, i donat que aquest 
carrer és un final de distribució de xarxa, no suposant una interrupció de l’actual 
renovació. S’estima el retirar les obres ubicades al carrer Enric Granados. 
 
PUNT 02. Que procediu a la modificació de l’acord d’imposició i ordenació concreta de 
contribucions especials, atenent a la retirada de les obres ubicades al carrer Enric 
Granados o, en el seu cas, a la revisió i modificació de la quota de contribució especial 
atenent a la real distribució de serveis reposats i l’aprofitament d’aquests serveis pels 
diferents carrers, realitzant una distribució justa i adaptada als beneficis reals obtinguts 
per cada propietat, fet que obliga a la modificació de la quota provisional individual i de la 
quota provisional general (105,3094 €/ml façana). 
 
Degut a l’estimació del punt 01, aquest punt queda estimat. 

 

Sisè.- Desestimar l’al·legació número 593/2011, de data 14 de març de 2011, de 

conformitat amb l’informe tècnic de data 20 de desembre de 2011, que expressa la 

següent motivació (en cursiva): 

 
PUNT 01. Que procediu a la modificació del projecte esmentat, retirant les obres ubicades 
al carrer Alendir, atès el seu bon estat i la nul·la necessitat de renovació, alhora que 
modificant tot el que pugui ser-li relacionat. 
 
El tram del carrer d’Alendir forma part de la xarxa de serveis que comunica les tres fases, 
el projecte de renovació de la xarxa de serveis és un projecte conjunt que ha de tenir 
continuïtat per al seu bon funcionament. Es desestima el retirar les obres ubicades al 
carrer Alendir. 
 
PUNT 02. Que procediu a la modificació de l’acord d’imposició i ordenació concreta de 
contribucions especials, atenent a la retirada de les obres ubicades al carrer Alendir o, en 
el seu cas, atenent a la correcció de l’error d’amidaments de l’immoble, que obliga a la 
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modificació de la quota provisional individual i de la quota provisional general (105,3094 
€/ml façana). 
 
Degut a que el punt 01 es desestima, aquest punt queda desestimat. 

 

Setè.- Estimar parcialment l’al·legació número 639/2011, de data 18 de març de 

2011, de conformitat amb l’informe tècnic de data 1 de desembre de 2011, que 

expressa la següent motivació (en cursiva): 

 
PUNT 01. Que es modifiqui la longitud de façana corresponent a la contribució referida 
respecte de la meva propietat amb façana al c/Ponent de 24,85 m, passant a 11,67 m, 
segons s’acredita en el document adjunt nº2 i nº3, al present document. 
 
ESTIMAT. Donat que la parcel·la resta lligada a unes determinacions recollides en les 
NNSS de Benavent de Segrià, referent a l’afectació de part d’aquesta. Es té en 
consideració el còmput de la parcel·la resultat, sense computar l’afectació. Computant 
15,44 ml al Carrer Ponent i 19,20 ml al Carrer La Bassa. 
 
PUNT 02. Que s’exclogui de l’expedient d’imposició i ordenació concreta de contribucions 
especials per les obres de renovació de la xarxa de serveis (fase 1), l’àmbit corresponent 
al c/ La Bassa, atès que aquest ramal no resta justificat, que s’iniciï i s’actuï en un sòl tram 
de vial (14,75 m) un tram d’urbanització a finançar per contribucions especials, per donar 
serveis a un de sòl per urbanitzar del que no està redactat el preceptiu projecte 
d’urbanització, per remissió al precepte essencial de la legislació urbanística, que regula la 
equidistribució de drets i càrregues, i atès que cal que aquestes despeses derivades i que 
donaran servei al futur sector de Sòl Apte per urbanitzar siguin assumides, atesa la 
condició que se’n serviran, pels propietaris del sector. Cal, en dret, excloure aquest àmbit, 
especialment a l’empara d’allò que determina l’article 44 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme. 
 
DESESTIMAT. Es determina el cost de l’obra de renovació de la xarxa de serveis (Fase 1), 
el mòdul aplicable i la determinació de la zona especialment beneficiada, per aplicar 
contribucions especials d’acord amb l’article 32.1.a del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l’article 
27 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. L’informe referent a l’Expedient d’imposició i ordenació concreta de 
contribucions especials per a les obres de renovació de la xarxa de serveis (fase 1), 
Expedient 11/2011, està basat en el projecte de renovació de xarxes del nucli de Benavent 
de Segrià (fase 1), aquest projecte inclou un seguit de xarxes que queden distribuïdes en 
base al sòl urbà. 

 

Vuitè.- Estimar parcialment les al·legacions números 348/2011, de data 17 de 

febrer de 2011, 490/2011, de data 7 de març de 2011, 560/2011, de data 10 de 

març de 2011, i desestimar les al·legacions números 353/2011, de data 18 de 

febrer de 2011, 354/2011, de data 18 de febrer de 2011, 356/2011, de data 18 de 

febrer de 2011, 364/2011, de data 21 de febrer de 2011, 423/2011, de data 28 de 

febrer de 2011, 436/2011, de data 1 de març de 2011, 468/2011, de data 3 de 

març de 2011, 469/2011, de data 3 de març de 2011, 470/2011, de data 3 de 

març de 2011, i 536/2011, de data 9 de març de 2011, de conformitat amb la 

resposta del Regidor Sr. Pere Ferran Serentill Sales, en allò que fa referència a 

l’expedient 11/2011, del tenor literal següent: 

 
El projecte de les xarxes es va redactar en base al estat actual de tot el nucli en general. 
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En referència a que una part de la xarxa que diuen que està en correcte estat, l’informe 
dels tècnics diu que es necessari reemplaçar-la per qüestions de nivells, perquè la 
canonada de clavegueram actual es de formigó amb les juntes mal acoblades i que amb 
conseqüència es produeixen moltes pèrdues i perquè la canonada d’aigua potable es de 
diàmetre petit, (140) i material no autoritzat per aigua de consum (PVC). 
 
En el moment de realitzar les obres de les antigues xarxes, a tots els veïns els i va suposar 
un cost, ja sigui en treball o monetari. 
 

Degut al problema que tenim de pèrdues, tant en la xarxa de clavegueram com en la 
d’aigua potable, enfonsaments, subministrament d’aigua a les llars, hem optat per 
prioritzar aquest obra, perquè es un servei bàsic i essencial per al nostre municipi. 
 
Atenent les diferents al·legacions dels veïns, hem optat, desprès de fer un estudi tècnic 
amb les diferents modalitats d’amidaments, per fer un repartiment al 50% de metres 
lineals i 50% de metres quadrats de solar aconseguint un repartiment una mica mes 
ajustat. 
 
Com ja es va comunicar en l’assemblea, el pagament es facilitarà en la manera que li vagi 
be als veïns, ajornaments, a terminis… 
 
Tots els projectes d’obres soterrades, inclouen tots els serveis i els te que assumir 
l’ajuntament, els veïns i la Generalitat de Catalunya si es contemplen subvencions. 
 
Es una inversió molt rendible per l’estalvi que suposarà al nostre ajuntament i per lo tant a 
tots els veïns, tenir un subsòl digne, en consonància amb el segle XXI i amb condicions 
com es mereix el nostre poble. 

 

Novè.- Estimar parcialment l’al·legació número 556/2011, de data 9 de març de 

2011, presentada pel grup polític municipal de Convergència i Unió, atès que les 

contribucions especials s’han ajustat al projecte bàsic i executiu renovació de la 

xarxa de serveis (fase 1), refós a desembre 2011, aprovat definitivament per la 

Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la seva sessió 

ordinària número 1/2012, de data 2 de gener de 2012. 

 

Desè.- Desestimar l’al·legació número 511/2011, de data 7 de març de 2011, 

presentada per l’Ajuntament de Torà, atès que de conformitat amb l’article 30.1 i 

2.a) 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, són subjectes passius de les 

contribucions especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a que fa 

referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 

especialment beneficiades per la realització de les obres i, concretament, es 

considerarà persona especialment beneficiada en les contribucions especials per al 

realització d’obres que afectin a béns immobles, els seus propietaris. 

 

Onzè.- Inadmetre a tràmit, per extemporanis, els recursos de reposició interposats 

mitjançant les entrades números 558/2011, de data 10 de març de 2011, 

584/2011, de data 11 de març de 2011, 585/2011, de data 11 de març de 2011, 

589/2011, de data 14 de març de 2011, i 590/2011, de data 14 de març de 2011. 

 

Dotzè.- Acumular els recursos de reposició interposats mitjançant les entrades 

números 431/2011, de data 28 de febrer de 2011, 438/2011, de data 1 de març de 
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2011, 443/2011, de data 1 de març de 2011, 446/2011, de data 2 de març de 

2011, 471/2011, de data 3 de març de 2011, 472/2011, de data 3 de març de 

2011, 473/2011, de data 3 de març de 2011, 474/2011, de data 3 de març de 

2011, 475/2011, de data 3 de març de 2011, 476/2011, de data 3 de març de 

2011, 477/2011, de data 3 de març de 2011, 489/2011, de data 4 de març de 

2011, 504/2011, de data 7 de març de 2011, 516/2011, de data 8 de març de 

2011, i 517/2011, de data 8 de març de 2011, i estimar-los parcialment de 

conformitat amb les següents motivacions: 

 
Al·legació 1.- Es desestima atès que no tracta de cap de les causes previstes en l’article 
34.4 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, per la interposició de recurs de reposició contra la 
imposició i ordenació de contribucions especials. 
 
Al·legació 2.- Es desestima atès que no tracta de cap de les causes previstes en l’article 
34.4 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, per la interposició de recurs de reposició contra la 
imposició i ordenació de contribucions especials. 
 
Al·legació 3.- S’estima, acordant-se com a criteris de repartiment els metres lineals de 
façana i els metres quadrats de superfície. 
 
Al·legació 4.- Es desestima atès que no tracta de cap de les causes previstes en l’article 
34.4 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, per la interposició de recurs de reposició contra la 
imposició i ordenació de contribucions especials. 
 
Al·legació 5.- S’estima de conformitat amb els articles 30.2.d) i 32.1.c) 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 manera que el cost de 18.588,08 euros (PEM) corresponent al 
Capítol 01.06 “Previsió d’infraestructures” del projecte bàsic i executiu renovació de la 
xarxa de serveis (fase 1), serà liquidat a les companyies subministradores de la xarxa de 
baixa tensió i de la xarxa de telecomunicacions. Pel que fa a les instal·lacions de la xarxa 
de gas, no tenen incidència en les contribucions especials, atès que les canalitzacions per a 
la xarxa de gas seran subministrades i col·locades per la empresa subministradora de gas. 
 
Al·legació 6.- Es desestima atès que el percentatge de contribucions especials a repartir 
entre els subjectes passius, corresponent al 90,00% del cost suportat per l’Ajuntament en 
l’execució de les obres, incloent els treballs pericials de redacció de projectes i direcció 
d’obres, resta dins dels límits previstos a l’article 31.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Tretzè.- Acumular els recursos de reposició interposats mitjançant les entrades 

números 422/2011, de data 25 de febrer de 2011, 453/2011, de data 2 de març de 

2011, 454/2011, de data 2 de març de 2011, 455/2011, de data 2 de març de 

2011, i 554/2011, de data 9 de març de 2011, i estimar-los parcialment de 

conformitat amb les següents motivacions: 

 
Al·legació 1.- Es desestima atès que no tracta de cap de les causes previstes en l’article 
34.4 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, per la interposició de recurs de reposició contra la 
imposició i ordenació de contribucions especials. 
 
Al·legació 2.- Es desestima atès que no tracta de cap de les causes previstes en l’article 
34.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
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Llei reguladora de les hisendes locals, per la interposició de recurs de reposició contra la 
imposició i ordenació de contribucions especials. 
 
Al·legació 3.- Es desestima atès que el percentatge de contribucions especials a repartir 
entre els subjectes passius, corresponent al 90,00% del cost suportat per l’Ajuntament en 
l’execució de les obres, incloent els treballs pericials de redacció de projectes i direcció 
d’obres, resta dins dels límits previstos a l’article 31.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 

Al·legació 4.- S’estima de conformitat amb els articles 30.2.d) i 32.1.c) 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 manera que el cost de 18.588,08 euros (PEM) corresponent al 
Capítol 01.06 “Previsió d’infraestructures” del projecte bàsic i executiu renovació de la 
xarxa de serveis (fase 1), serà liquidat a les companyies subministradores de la xarxa de 
baixa tensió i de la xarxa de telecomunicacions. Pel que fa a les instal·lacions de la xarxa 
de gas, no tenen incidència en les contribucions especials, atès que les canalitzacions per a 
la xarxa de gas seran subministrades i col·locades per la empresa subministradora de gas. 
 
Al·legació 5.- S’estima, acordant-se com a criteris de repartiment els metres lineals de 
façana i els metres quadrats de superfície. 

 

Catorzè.- Acumular els recursos de reposició interposats mitjançant les entrades 

números 437/2011, de data 1 de març de 2011, i 501/2011, de data 7 de març de 

2011, i estimar-los parcialment de conformitat amb les següents motivacions: 

 
Al·legació 1.- Es desestima atès que el percentatge de contribucions especials a repartir 
entre els subjectes passius, corresponent al 90,00% del cost suportat per l’Ajuntament en 
l’execució de les obres, incloent els treballs pericials de redacció de projectes i direcció 
d’obres, resta dins dels límits previstos a l’article 31.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Al·legació 2.- S’estima, acordant-se el pagament de les contribucions especials en dos 
períodes: el primer, al finalitzar les obres, pel 50,00% de la contribució especial; el segon, 
en el termini d’un any posterior, per l’altre 50,00%. Aquest fraccionament no produirà cap 
tipus d’interès o gravamen addicional a la contribució especial. Sens perjudici d’aquest 
fraccionament, els interessats podran sol·licitar els fraccionaments o aplaçaments que 
creguin adients, si bé amb la corresponent meritació de l’interès legalment establert. 
 
Al·legació 3.- Es desestima atès que no tracta de cap de les causes previstes en l’article 
34.4 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, per la interposició de recurs de reposició contra la 
imposició i ordenació de contribucions especials. 

 
Al·legació 4.- S’estima de conformitat amb els articles 30.2.d) i 32.1.c) 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 manera que el cost de 18.588,08 euros (PEM) corresponent al 
Capítol 01.06 “Previsió d’infraestructures” del projecte bàsic i executiu renovació de la 
xarxa de serveis (fase 1), serà liquidat a les companyies subministradores de la xarxa de 
baixa tensió i de la xarxa de telecomunicacions. Pel que fa a les instal·lacions de la xarxa 
de gas, no tenen incidència en les contribucions especials, atès que les canalitzacions per a 
la xarxa de gas seran subministrades i col·locades per la empresa subministradora de gas. 

 

Quinzè.- Acumular els recursos de reposició interposats mitjançant les entrades 

números 459/2011, de data 3 de març de 2011, 460/2011, de data 3 de març de 

2011, 461/2011, de data 3 de març de 2011, i 462/2011, de data 3 de març de 

2011, i estimar-los parcialment de conformitat amb les següents motivacions: 
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Recurs amb entrada 459/2011, de 3 de març de 2011. S’estima, acordant-se com a 
criteris de repartiment els metres lineals de façana i els metres quadrats de superfície. 
 
Recurs amb entrada 460/2011, de 3 de març de 2011. Es desestima atès que de 
conformitat amb l’article 30.1 i 2.a) 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, són subjectes 
passius de les contribucions especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a que 
fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
especialment beneficiades per la realització de les obres i, concretament, es considerarà 
persona especialment beneficiada en les contribucions especials per al realització d’obres 
que afectin a béns immobles, els seus propietaris. 
 
Recurs amb entrada 461/2011, de 3 de març de 2011. S’estima de conformitat amb els 
articles 30.2.d) i 32.1.c) 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 manera que el cost 
de 18.588,08 euros (PEM) corresponent al Capítol 01.06 “Previsió d’infraestructures” del 
projecte bàsic i executiu renovació de la xarxa de serveis (fase 1), serà liquidat a les 
companyies subministradores de la xarxa de baixa tensió i de la xarxa de 
telecomunicacions. Pel que fa a les instal·lacions de la xarxa de gas, no tenen incidència 
en les contribucions especials, atès que les canalitzacions per a la xarxa de gas seran 
subministrades i col·locades per la empresa subministradora de gas. 
 
Recurs amb entrada 462/2011, de 3 de març de 2011. Es desestima atès que no tracta de 
cap de les causes previstes en l’article 34.4 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, per la 
interposició de recurs de reposició contra la imposició i ordenació de contribucions 
especials; no obstant, s’informa a l’interessat que s’ha acordat la retirada de les obres 
ubicades al Carrer Enric Granados. 

 

Setzè.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l’expedient d’imposició i ordenació 

concreta de contribucions especials per les obres de renovació de la xarxa de 

serveis (fase 1), en els termes que consten a l’expedient municipal número 

11/2011 segons l’estudi que l’arquitecte municipal va evacuar en data 1 de 

desembre de 2011, relatiu al pressupost respecte les contribucions especials i 

ponderació del benefici especial, de conformitat amb el següent detall: 

 

− Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció 

d’obres, de plans i de programes tècnics: 44.938,88 euros. 

 

− Pressupost d’execució per contracta de les obres de renovació de la xarxa de 

serveis (fase 1): 589.791,54 euros. 

 

− Subvenció PUOSC/2010 (Generalitat de Catalunya): 336.789,67 euros. 

 

− Subvenció PIM/2010 (Diputació de Lleida): 45.000,00 euros. 

 

− Finançament de l’actuació: 

 

 Subvenció PUOSC i PIM: 381.789,67 euros. 

 Contribucions especials: 227.646,68 euros. 

 Fons propis de l’Ajuntament: 25.294,07 
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− Règim de les contribucions especials: 

 

1. Base imposable total: 90,00% de 252.940,75 euros = 227.646,68 euros. 

 

A. Base imposable de les contribucions especials dels propietaris 

d’immobles (95,57447%): 217.572,11 euros. 

 

B. Base imposable de les contribucions especials de les empreses 

subministradores d’electricitat i telecomunicacions (4,42553%): 

10.074,57 euros. 

 

2. Criteris de repartiment: 

 

A. Criteri de repartiment de les contribucions especials dels 

propietaris d’immobles: combinació de m² de parcel·la i metres 

lineals de façana. 

 

B. Criteri de repartiment de les contribucions especials de les 

empreses subministradores d’electricitat i telecomunicacions: 

article 32.1.c) 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. 

 

3. Quotes provisionals: 

 

A. Quotes provisionals dels propietaris d’immobles: 

 

 Quota provisional (metres lineals de façana): 61,36397 €/ml 

 Quota provisional (metres quadrats de parcel·la): 3,34120 €/m² 

 

B. Quotes provisionals individuals: les que consten al document 

annex a la proposta d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012. 

 

C. Quota provisional de les empreses subministradores d’electricitat i 

telecomunicacions: 10.074,57 euros. 

 

4. Termini de pagament: 

 

A. 1r pagament (50,00%): un cop practicada la certificació final de 

l’obra, mitjançant liquidació practicada per l’Alcaldia de 

l’Ajuntament i notificada al subjecte passiu. 

 

B. 2n pagament (50,00%): transcorregut un any des de la 

certificació final de l’obra, mitjançant liquidació practicada per 

l’Alcaldia de l’Ajuntament i notificada al subjecte passiu. 
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5. Aquestes quantitats tenen el caràcter de mera previsió, ja que, 

finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de 

prendre aquest cost real a efectes del càlcul de les quotes, s’han 

d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que 

siguin necessàries. 

 

Dissetè.- Aprovar les quotes provisionals resultants de la imposició i ordenació 

concreta de contribucions especials, que correspon abonar a cada un dels 

propietaris dels immobles beneficiats per les obres, de conformitat amb el detall 

que consta a l’expedient (annex a la proposta d’Alcaldia de data 4 de gener de 

2012). 

 

Divuitè.- Requerir a l’Alcaldia que, un cop finalitzades les obres, les quotes 

aprovades siguin adaptades al cost real de les mateixes, procedint a la seva 

rectificació en més o en menys, en funció d’aquest resultat, autoritzant a l’Alcaldia 

per a que pugui aprovar les quotes definitives resultants i exigir el pagament de les 

mateixes als subjectes passius beneficiats per les obres, tant propietaris 

d’immobles com empreses subministradores d’electricitat i telecomunicacions. 

 

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

diligenciï les quotes provisionals resultants de la imposició i ordenació concreta de 

contribucions especials, que correspon abonar a cada un dels propietaris dels 

immobles beneficiats per les obres, de conformitat amb el detall que consta a 

l’expedient (annex a la proposta d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012), aprovades 

mitjançant aquest acord. 

 

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

notifiqui aquest acord als interessats. 

 

Vigèsim primer.- Publicar aquest acord, en extracte, en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 21:10 hores del dia 11 de gener de 2012, de la qual aixeco la 

present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

1. Expedient Hisenda-7/2011.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per a 

l’exercici 2012 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2011. 

 

1.1. La Secretaria, a petició de l’Alcaldia, explica la proposta: el pressupost té un 

termini temporal a l’exercici natural de l’1 de gener al 31 de desembre, quan no 

s’aprova el pressupost perquè encara definitivament es pugui publicar al BOP abans 

del 31 de desembre. Es prorroga per idèntic termes el pressupost de l’exercici 

anterior, en els seus crèdits inicials, ope legis, en virtut de llei, amb pròrroga 

automàtica. Si bé jo considero que com que es entre l’òrgan plenari competent en 

matèria de pressupostos ho ha de ratificar o ha d’aprovar ell. Decidir quines són les 

partides que per valor de certes circumstàncies, com per exemple, en processos 

electorals de l’any 2011, sí hi havia, en l’any 2012 no es preveuen, no són 

necessaris que es prorroguin. Aquest pressupost potser objecte de modificacions 

pressupostàries ordinàries i quan s’aproven al 2012 aquest quedarà sense efecte. 

 

1.2. Sr. Català: bé, nosaltres ens abstindrem bàsicament perquè el punt aquest, de 

no tindre fets els pressupostos per l’any 2012, i simplement dieu que faig massa 

memòria, jo recordo que uns dels punts on vosaltres, sobretot tu Pere, vas batallar 

més aquí a l’Ajuntament era que s’havia de fer els pressupostos al dia i vosaltres 

dient que hi havia moments en que no es podia fer això, per ser coherents amb 

això ens abstindrem. 

 

1.3. Il·lm. Sra. Alcaldessa: bueno, jo per donar tranquil·litat segurament, al mes de 

març, entre el mes de gener i febrer, ja podríem tenir un esborrany dels 

pressupostos del 2012. Tenim la comptabilitat entrada i falta entrar poca cosa. Que 

la Lorena ho acabi de justificar i que estigui tot bé.  

 

 

2. Expedient 11/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva de l’expedient 

d’imposició i ordenació concreta de contribucions especials per les obres 

de renovació de la xarxa de serveis (fase 1). 

 

2.1. Il·lm. Sra. Alcaldessa: en aquest punt no cal llegir les al·legacions, tots teniu 

còpia. Dir que hi ha al·legacions que s’han estimat, algunes estimat parcialment, 

algunes s’han desestimat. Pel que fa a les canonades de subministrament 

d’electricitat i telecomunicacions hi ha una quota del 4,42%, i que això ens 

abonaran, això representa uns 10.000 €. Pel que fa a les al·legacions, hi ha 

al·legacions de la Comunitat de Regants, vam tenir reunions vàries vegades amb el 

Director de l’obra. Vau entrar vosaltres el dia 11 de novembre la resposta a totes 

les al·legacions que havíeu demanat i ja estan rectificades. Entrada 2.121 de 27 

d’octubre, presentat el 11 de novembre. Per donar realitat o quimera a totes les 

al·legacions que hem volgut respondre s’ha retrasat el procés. Hi ha 70 
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al·legacions. CIU va entrar el dia 11 de gener, una instància reclamant que aquest 

punt número 2 doncs, es tragués del Ple de l’Ordre del Dia. 

 

2.2. Sr. Català: bé, primer, volia comentar, simplement, els motius perquè 

nosaltres presentem aquesta carta demanant de que es retiri el punt de l’Ordre del 

Dia. De fet, d’entrada, ens tornem a trobar amb un Ple extraordinari més, convocat 

a corre-cuita, però dins dels passos legals, però a corre-cuita, sense publicitat, avui 

he pujat, el telèfon i no s’han fet pregons. Potser, se deixen temes sobretot, 

aquestos últims plens, on s’afecten a temes impositius, a temes que toquen la 

butxaca a tots els veïns del poble. Ens troben davant d’un Projecte que afecta a 13 

carrers, més de 150 contribuents amb les seves famílies, valorat en 634.000 euros, 

i que comporta el pagament per part dels diferents veïns afectats de 227.000 

euros,per part dels veïns del poble, i en una època on les guerres impositives 

derivades de les taxes dels impostos són molt altes per totes bandes. Tenim a 

demés 70 al·legacions presentades, que només fan que calgui que s’estudiï més 

detingudament el Projecte. L’experiència del carrer Racó que ja està acabat, on els 

costos han estat molt més elevats més del preu de l’adjudicació. Els costos s’han 

menjat totes les millores. Les millores s’han menjat el preu del Projecte, fins i tot  

sobrepassat.  I ens fa por, que en aquesta obra passi el mateix. I per poc que passi 

el mateix, amb aquestes quantitats, aquí se’ns dispara tot, i si damunt estem en un 

moment en que no hi ha diners,i tal, no sé com podria acabar... Després pensem 

que també s’hauria de fer una nova informació pública, atès que les al·legacions 

que s’han estimat han provocat que hagi afectats que hagin de pagar quantitats 

diferents i quantitats que a lo millor són bastant diferents del que se’ls va 

comunicar inicialment. És per això que nosaltres demanem d’entrada una reunió 

informativa on se convoquin a tots els veïns afectats. A demés, amb la idea aquesta 

de la participació ciutadana, i bueno que ha d’implicar la gent, i hem de donar peu 

a tothom a opinar.  I sobretot, perquè el tema s’ho val i és de gran importància. Per 

això demanem que se retiri aquest punt de l’ordre del dia. 

 

2.3. Il·lm. Sra. Alcaldessa: Vale, passem a la votació [de la sol·licitud de deixar 

sobre la taula l’expedient]. 

 

2.4. Atès que en data 10 de gener de 2012, amb número 29, va tenir entrada al 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, un escrit presentat pel 

grup polític municipal de CiU del tenor literal següent: «[…] el grup municipal de 

Convergència i Unió demana que es retiri el punt “2.- Expedient 11/2011.- 

Aprovació, si s’escau, definitiva de l’expedient d’imposició i ordenació concreta de 

contribucions especials per les obres de renovació de la xarxa de serveis (fase 1)”. 

[…]», de conformitat amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

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

jurídic, es procedeix a la votació de la sol·licitud presentada per CiU amb el següent 

resultat: 

 

− Vots a favor: 4 vots del grup polític municipal de CiU. 

− Vots en contra: 5 vots del grup polític municipal de PM i del PPC. 

− Abstencions substancials: 0. 
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− Abstencions presencials: 0. 

 

Atès la votació desestimatòria de la sol·licitud presentada per CiU de deixar sobre la 

taula l’expedient, es procedeix al debat i votació de la proposta d’acord presentada 

per l’Alcaldia. 

 

2.5. Sr. Català: nosaltres volíem insistir, ens hagués agradat poder fer el Ple dins 

d’un parell de dies, es ves pogut convocar als veïns, perquè hi ha coses que no les 

veiem clares. Nosaltres mirem l’acord del Ple, veiem que hi ha al·legacions que les 

contestes tu Pere, i allavons, a més fent referència a un informe tècnic, no diu de 

quin arquitecte, no diu qui la fet, si la fet el tècnic municipal. Aquest informe està 

desvirtuant una obra que tampoc fa tants anys que es va fer, si està mal feta. Ens 

agradaria sapiguer, per una banda, qui fa aquest informe i quins són els 

antecedents concretament el punt vuitè de l’Ordre de l’acord. Després ens 

agradaria sapiguer com està tot l’assumpte de la subvenció. 

 

2.6. Sr. Serentill: l’únic informe que les vaig contestar jo, va ser perquè els tècnics 

van triar aquelles al·legacions concretes, les vaig contestar jo, basant-me en 

l’informe dels tècnics del Projecte, el Salvador Giné. 

 

2.7. Sr. Sales: on és l’informe que dóna peu al Projecte? Perquè dius que hi ha un 

informe dels tècnics on aconsellen canviar les canonades que estan mal col·locades. 

L’informe no hi és. 

 

2.8. Sr. Serentill: hi ha una al·legació que fa menció a això, fa referència a l’informe 

del tècnic i diu això precisament. 

 

2.9. Sr. Sales: vam vindre com a regidor a buscar aquell informe. El secretari ens 

ha dit que l’informe no existeix o no l’ha vist. 

 

2.10. Secretaria: jo això, no ho he dit. Jo dic que la justificació d’un Projecte 

d’obres està a la Memòria del Projecte d’Obres, com legalment correspon. T’ho he 

dit aquest matí. La justificació de tot Projecte està a la memòria del Projecte 

d’Obres, i aquí ho diu literalment, l’estat deficitari. 

 

2.11. Sr. Sales: i la mala col·locació de les canonades?  Hi ha uns informes tècnics 

per dir que s’han fer tots aquests projectes, s’ha de començar. 

 

2.12. Sr. Serentill: quan se diu que les canonades estan mal col·locades, les 

canonades són de formigó, són poroses, i l’aigua potable de PVC. El PVC no està 

permès en aigua potable. 

 

2.13. Sr. Sales: són de formigó i mal col·locades hi fica. 

 

2.14. Sr. Serentill: aquest informe concretament no hi és. A jo m’ho va informar el 

tècnic de paraula i dic el que em va dir. 
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2.15. Sr. Sales: i encarreguem un projecte de 600.000 €, de paraula? 

 

2.16. Sr. Serentill: no està de paraula. El Projecte està firmat no està de paraula. 

 

2.17. Sr. Sales: La memòria justificativa si la llegeixes no hi fica res dels problemes 

d’aquestos. 

 

2.18. Sr. Serentill: això és la contesta d’al·legacions, només. 

 

2.19. Sr. Sales: jo lo que vull es trobar aquest informe, és lo començament de tot 

Projecte i la conseqüència d’això. 

 

2.20. Sr. Català: de totes les al·legacions està parlant de que l’arquitecte, el tècnic 

municipal, fa els informes per després contestar aquestes al·legacions. Casualment 

en aquest punt, me dius que no hi ha un informe signat per un tècnic. 

 

2.21. Sr. Serentill: perquè los informes, les al·legacions, que havia de contestar ell, 

ja estan. En contestar amb informe seu. 

 

2.22. Sr. Català: però en aquest cas perquè lo tècnic municipal que és lo que fa 

tots els informes de totes les al·legacions no fa, a mi no ho sé, m’estranya. 

Simplement m’estranya. 

 

2.23. Sr. Serentill: a mi l’únic que em van dir los dos, el tècnic nostre i el tècnic 

redactor que això era més un tema polític, que havíem de contestar com a equip de 

govern. Ells me van dir aquí com estava aquest carrer, jo vaig ficar el que em van 

dir. No tinc cap problema, si voleu que faci un informe el tècnic? Ja el farà. 

 

2.24. Sr. Bernal: és més lògic, si hi ha algo tècnicament malament ho ha de fer un 

tècnic. 

 

2.25. Sr. Serentill: o un polític. Ja em responsabilitzo jo com a polític. 

 

2.26. Sr. Sales: no parlem de 4 duros. Estem parlant de 600.000 i pico en total. 

 

2.27. Sr. Serentill: no tu ara estàs barrejant coses. Estem parlant d’un punt en 

concret i allavós hi fiques lo preu de tot.  

 

2.28. Sr. Català: això es traduirà en més o menys diners d’aquest Projecte. El fet 

de la conservació de les clavegueres no es pot dir de paraula. Amb el fet de, lo que 

es deia és si aquestes clavegueres es deixaven o no es deixaven. El fet de dir que 

una obra, que jo no tinc quantificat però suposo que no són 4 duros, el fet que 

aquestes clavegueres s’hi fiquin o no, es conservin o no, i això de paraula… perquè 

mira un m’ha dit i l’altre no se què… A veure, quan tu contestes una al·legació, el 

més lògic, és que hi hagi un informe tècnic. I el tècnic firma l’informe i se 

responsabilitza d’això. Clar, si no firma l’informe, es que no es responsabilitza del 

que diu, entenc jo? 
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2.29. Sr. Serentill: ja em responsabilitzo jo, si ho firmo jo. 

 

2.30. Sr. Català: no és lògic. Per què  es responsabilitza l’arquitecte municipal dels 

altres i d’aquest no?perquè no es responsabilitza d’això? 

 

2.31. Sr. Serentill: em responsabilitzo jo. No tinc cap problema. En aquests 

moments em responsabilitzo jo Si voleu un informe del tècnic, ja el farà tranquils. 

De tot el que hi ha al carrer Morera no hi ha Projecte al món. Ni carrer Morera ni 

carrer Ponent no hi ha Projecte al món. L’has vist tu? 

 

2.32. Sr. Català: de quin any és? 

 

2.33. Sr. Serentill: ah, no ho sé. Vosaltres dieu que és de 15 anys. No sé de quin 

any és? Tu l’has vist? 

 

2.34. Sr. Català: aquest Projecte és anterior al moment que jo vaig ficar els peus 

en aquest Ajuntament. A mi en consta, a mi m’han dit gent que aquest Projecte ha 

de ser. Una altra cosa és a on pot ser. 

 

2.35. Sr. Serentill: aquí no s’ha trobat al món. A demés em sembla que es va fer 

per compensació. 

 

2.36. Sr. Bernal: si no totes, quasi totes les al·legacions. També dient que la 

tuberia aquesta està bé. Moltes al·leguen que les tuberies aquestes estan bé. 

 

2.37. Sr. Serentill: hi haurà un 10 % o així. Bueno no diguis moltes. I totes les 

al·legacions estan fetes igual. Les ha fet un i les ha portat a firmar a les cases. 

 

2.38. Il·lm. Sra. Alcaldessa: tots teniu aquestes al·legacions, s’ha de respondre a 

aquestes al·legacions. El treball que es va fer per la Comunitat  de Regants es va 

començar al juny, esteu satisfets com quedarà l’obra, com es farà tot amb 

vosaltres. és una obra subvencionada en 336.000 euros PUOSC, 45.000 € PIM, en 

total de 389.389 euros, contribucions especials 218.000 €, la resta Ajuntament. En 

principi la primera reunió que es va fer, sortia el metro lineal a 105,30 euros 

façana. D’aquella reunió es va esdevenir un altre sistema mixte per calcular el preu 

de la contribució especial, mitjançant façana i mitjançant metre quadrat. I així hem 

vist que surt més repartit, vosaltres ho heu pogut comprovar que surt més repartit. 

A cada veí, doncs, s’ha calculat una mitja, el metre lineal ha sortit a uns 61 i algo i 

el metre quadrat a 4,5 €. Tots els veïns s’han beneficiat, han vist que ha baixat el 

preu de la quota. Amb alguns no, però la majoria sí. Hi havia al·legacions que es 

van respondre, hi havia gent que va al·legar que no estava ben calculat el metre 

lineal, se va reduir el metre quadrat… Per calcular s’ha fet pel cadastre i mirant 

façana per façana, metre lineal de façana i metre quadrat. La nostra intenció un 

cop aprovat això, fer reunions per carrers. Hi ha gent que s’ha assabentat 

personalment. S’han assabentat i se’ls ha explicat personalment. Aquesta obra 

s’havia tancar a 31 de desembre, i s’ha pogut demanar una pròrroga i la tenim 
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concedida. Era el 31 de desembre s’havia de licitar l’obra, adjudicar. Es va demanar 

pròrroga, no canvi d’anualitat i la tenim que tindre adjudicada abans del 29 de 

febrer. Es va enviar una memòria al Sr. Joan Canyada i una altra memòria a la 

Rosa Ciutat, que és la cap de l’Administració Local d’aquí, la que porta el Puosc. Ell 

em va dir que respondria en la màxima brevetat. De moment no tenim la revocació 

però que estiguéssim tranquils que l’obra continuava. I demanem pròrroga a 

nosaltres i a dos pobles més que l’havien demanat. 

 

2.39. Sr. Català: em preocupa. No està assegurada, mirant el registre, vàries 

vegades l’historial, no hi ha possibilitat de pròrroga més enllà del 31 de desembre. 

Al dia d’avui no hi ha resposta de la pròrroga. 

 

2.40. Il·lm. Sra. Alcaldessa: no ha respost. De paraula sí. Però ens diuen que ho 

tirem endavant. Si no, no haguéssim tirat endavant, sense la subvenció. No es 

tiraria endavant l’obra si no hagués la subvenció. Estem esperant la carta del Sr. 

Joan Canyada. 

 

2.41. Sr. Català: subvenció assegurada? A mi em preocupa. 

 

2.42. Sr. Sales: fins al desembre no ens tornen contesta, des del Juliol? No hi ha 

pròrroga al desembre. Aquesta gent diu que es improrrogable. Si voleu un canvi ho 

havia de fer abans del 30 de setembre. El 1 de desembre demaneu pròrroga, i us 

tornen a contestar que no hi ha pròrroga.  El 27 de desembre demaneu pròrroga? 

des de juny? El plaç és al setembre?  

 

2.43. Secretaria: la primera pròrroga legal es va demanar al febrer (ho dic de 

memòria), doncs el Puosc admet 6 mesos legals de pròrroga. La Direcció General, 

per eleccions locals va ampliar, perquè acabava a l’agost, fins al 31 de desembre. El 

1 de desembre es sol·licita un canvi d’anualitat. Ens diuen que no de paraula, i amb 

un escrit que no respon a la sol·licitud de canvi d’anualitat. Es sol·licita segons la 

pròpia Direcció general i en la forma indicada per la Direcció General, la pròrroga. 

 

2.44. Sr. Serentill: teníem pròrroga per demanar fins al 31 de desembre, i s’ha 

concedit de paraula sí, però d’escrit no. S’ha concedit de paraula. Es va retrasar les 

al·legacions de la Comunitat de Regants. Vec l’interès en que es faci i la por de 

perdre la subvenció. 

 

2.45. Il·lm. Sra. Alcaldessa: cal confirmar la subvenció. La pròrroga està acceptada, 

n’és sabedora la Rosa Ciutat. Si no hi hagués subvenció per descomptat, no es faria 

aquesta obra. Per la nostra part i per la vostra part suposo en que es tiri endavant. 

Que es pugui fer i es puguin aconseguir els diners. Tot i que estan pagant amb 

retraç entre 15 i 18 mesos, això també és un greu a l’hora d’adjudicar l’obra. 

L’adjudicació s’ha de fer abans del 29 de febrer, ja sabrem si donen o no la 

subvenció i si no es dona, no es farà l’obra. 

 

2.46. Sr. Català: jo el que demanaria, continuo estant preocupat, i m’agradaria 

marxar d’aquí amb les idees clares. Jo si dic que m’he crec que els de Lleida, diran 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

Plaça de l’Ajuntament, 1 
25132 Benavent de Segrià   Web:   http://www.benaventdesegria.cat  
Tel. 973 77 76 11  E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat 
Fax. 973 77 76 27 

          

AJUNTAMENT 
DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 
LLEIDA 

 

es que crec els de Ciu, sino us crec a vosaltres és que no em crec als deixò. Jo que 

tinc un perfil, tots ho sabeu, com més bastant tècnic administratiu, pel fet d’haver 

estat aquí allavons, és una de les coses que no m’agrada fer, en aquests moments, 

jo li demanaria al Secretari, que diguis tu, en aquest moments amb els papers 

sobre la taula, si està la subvenció concedida o no, si tenim de perdre-la, seria 

l’única manera que potser sabrem alguna cosa. Teniu la subvenció o no? Ens 

aquests moments, arriba un moment que no entenc res. Uns em diuen que 

aquestos diners estan més cap enllà, que la que tinc, i aquí em diuen que està tot 

assegurat. Allavós m’esteu parlant d ela mateixa gent que hem parlat nosaltres 

avui. I hem diuen malauradament, nosaltres fins i tot, difícilment estant a 

intervenció ni la Direcció General de l’Administració Local no tenen res a d’això, ha 

passat de departament d’alguna manera. Si Intervenció vol, la tindreu sinó no. Ja 

no és una cosa de la Rosa Ciutat, ni de Lleida, ni de la mateixa Direcció General, 

està fora de les vostres mans. Per molt que hi vulgueu esteu a mans d’Intervenció.  

 

2.47. Il·lm. Sra. Alcaldessa: el dia que hi vaig parlar jo amb el Joan Canyada està a 

les seves mans i em va assegurar que estava assegurada. I que podíem tirar l’obra 

endavant i no passaria a Intervenció. Ell em va donar la paraula, de que estava 

assegurada aquesta obra. “Heu de fer arribar aquesta memòria per correu a 

Barcelona, i l’altra memòria a Lleida, i estiguis tranquil·la, que aquesta obra està 

assegurada”. 

 

2.48. Sr. Català: doncs arribarà a donar compte que està per escrit, que continuï 

recordant-li que el dia 31 no… 

 

2.49. Il·lm. Sra. Alcaldessa: No no… aquesta carta va ser més aviat, que s’acabava 

el dia 31 no… 

 

2.50. Sr. Català: m’estic perdent, algo no entenc. 

 

2.51. Sr. Serentill: no te la creus la Rosa? 

 

2.52. Sr. Català: l’única persona que jo en aquestos moments me puc realment 

fiar, per sort o per desgràcia, he estat en aquest món, i sé que l’única persona 

realment que em fio, i  lo que em digo jo m’ho creuré, és el secretari de 

l’Ajuntament que sigui. 

 

2.53. Il·lm. Sra. Alcaldessa: Secretari, vols respondre. 

 

2.54. Secretaria: el Puosc s’ha adjudicar fins el termini d’un any, des de que 

s’aprova el programa corresponent. Hi ha una pròrroga de 6 mesos, addicionals a 

aquest any, i per qüestions d’eleccions locals es va prorrogar addicionalment fins el 

31 del 12. Des del punt de vista jurídic, si s’adjudica fins el 31 de desembre no hi 

ha cap problema; si s’adjudica després del 31 del 12, hi ha un problema. Qüestions 

jurídiques a tractar per defensar el manteniment i la no revocació de la subvenció 

podrien ser: [1] el fet de que nosaltres vam sol·licitar un canvi d’anualitat 

formalment, una sol·licitud. Que la Rosa Ciutat, segons el meu parer, hi vaig parlar 
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amb ella, contestant això s’ha equivocat. Perquè no dóna solució contra la 

sol·licitud, és a dir, no resol lo que nosaltres hem sol·licitat, ells simplement ens 

han comunicat una cosa. Podem defensar que en el termini no està regulat enlloc, i 

per tant, el termini supletori de 3 mesos, s’entén desestimat el canvi d’anualitat. 

Interposar el corresponent requeriment, previ al contenciós administratiu i defensar 

per aquesta via, canvi d’anualitat de l’any 2010 a l’any 2012, perquè això no és una 

resposta, no te peu de recurs, no té fonament, no té resolució, no té antecedents, 

no té res. No és una resposta a la sol·licitud de canvi d’anualitat. Canvi d’anualitat 

que preveu la normativa Puosc, i que diu que amb caràcter excepcional, se pot 

atorgar el canvi d’anualitat. És competència del Director General, per tant, no han 

de respondre els Serveis Territorials sinó que ha de respondre la Direcció General 

d’Administració Local. [2] Una altra possibilitat, un altre raonament jurídic seria en 

aquests moments, perquè se marca amb criteri molt estricte, el tema d’adjudicar  

dins de termini? Perquè la Generalitat, és així, no té recursos econòmics suficients. 

La prova està que a l’Ajuntament de Benavent els hi deu 70.000 euros. Per aquesta 

raó s’aplica un criteri estricte. És un tracte desigual, i per tant, no s’ha d’admetre 

en Dret Administratiu un tracte desigual, el fet que uns Ajuntaments anteriorment 

adjudiquin fora de termini i se’ls hi mantingui la subvenció. I ara mateix un 

Ajuntament adjudiqui fora de termini i no se li mantingui la subvenció. Perquè 

adjudicacions de Puosc fora de termini, així. Serien dos arguments per defensar 

jurídicament; a part, del de políticament, el que ha comunicat l’Alcaldessa. 

 

2.55. Sr. Català: simplement dir, amb aquest sentit, si s’ha de fer nosaltres farem 

el que convingui, perquè això torna cap aquí. Per defensar l’obra que no ens 

agrada, que no deixò. Continuo pensant lo mateix. Que no es pot perdre la 

subvenció nosaltres farem lo que convingo, mourem lo que sigo, però simplement 

volia sàpigue que ens aquests moments no està clara. 

 

2.56. Il·lm. Sra. Alcaldessa: t’ha quedat clar? Has quedat tranquil? 

 

2.57. Sra. Pla: si en el moment que ens la deneguin la subvenció, retirem l’obra? 

 

2.58. Il·lm. Sra. Alcaldessa: sí, clar. Que quedi clar, és una obra de 600.000 euros. 

 

2.59. Sra. Pla: i si la subvenció que donessin fos menys de 600.000 euros? 

 

2.60. Il·lm. Sra. Alcaldessa: o donen la quantitat o no. 

 

2.61. Es sotmet l’acord a votació. 
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