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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 15/2013 

Caràcter: ordinària 

Data: dilluns, 25 de novembre de 2013 

Horari: de 20:00 hores a 20:30 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

 

Assistents 

 

Il·lm. Sr. Josep Maria Palau Llobera, Alcalde, PPC 

 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, 1r Tinent d’Alcalde, PM 

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

Sra. Montserrat Bosch Pascual, 3r Tinent d’Alcalde, PM 

Sra. Violant Trilla Martinoli, Regidora, PM 

 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU 

 

 

Absència inicial del Sr. Manuel Bernal Garcia (Regidor, CiU) 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Expedient Ple-15/2013.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de les 

actes de les sessions ordinària de 23 de setembre de 2013 (Ple 11/2013), 

extraordinària i urgent de 26 de setembre de 2013 (Ple 12/2013), extraordinària 

d’11 d’octubre de 2013 (Ple 13/2013), i extraordinària i urgent de 4 de novembre 

de 2013 (Ple 14/2013). 

 

2. Expedient Ple-15/2013.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del 

número 227/2013, de 16 de setembre de 2013, al número 292/2013, de 18 de 

novembre de 2013). 

 

3. Expedient Hisenda-5/2013.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2012. 
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4. Expedient Hisenda-1/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014. 

 

5. Expedient Subvencions-20/2013.- Aprovació, si s’escau, del conveni de 

cooperació interadministrativa, entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià, per la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, 

mitjançant programes de col·laboració social. 

 

6. Expedient 29/2013.- Aprovació, si s’escau, de la concertació de l’operació de 

crèdit a llarg termini regulada en el Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de 

mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de 

recolzament a entitats locals amb problemes financers. 

 

7. Expedient 34/2013.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del Decret d’Alcaldia 

número 256/2013, de data 9 d’octubre de 2013. 

 

8. Expedient 48/2013.- Aprovació, si s’escau, del projecte de “conveni entre 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià i l’Ajuntament de Vilanova de Segrià per 

l’alteració de la línia de terme municipal comuna en l’àmbit comprès entre les 

actuals fites 5 i 6”. 

 

9. Expedient Ple-15/2013.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió a la petició 

de determinades modificacions del Codi Penal contra els robatoris. 

 

10. Expedient Ple-15/2013.- Informes d’Alcaldia. 

 

11. Expedient Ple-15/2013.- Assumptes d’urgència. 

 

12. Expedient Ple-15/2013.- Precs i preguntes. 

 

 

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

2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la Presidència del Ple obre la 

sessió. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient Ple-15/2013.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys 

de les actes de les sessions ordinària de 23 de setembre de 2013 (Ple 

11/2013), extraordinària i urgent de 26 de setembre de 2013 (Ple 

12/2013), extraordinària d’11 d’octubre de 2013 (Ple 13/2013), i 

extraordinària i urgent de 4 de novembre de 2013 (Ple 14/2013) 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 15/2013, de data 25 de 

novembre de 2013, i de conformitat amb l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

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

règim jurídic de les entitats locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 

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

presencial del Sr. Bernal (CiU), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 23 de setembre de 

2013 (Ple 11/2013). 

 

Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 26 de 

setembre de 2013 (Ple 12/2013). 

 

Tercer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària d’11 d’octubre de 

2013 (Ple 13/2013). 

 

Quart.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 4 de 

novembre de 2013 (Ple 14/2013). 

 

 

2. Expedient Ple-15/2013.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 227/2013, de 16 de setembre de 2013, al número 

292/2013, de 18 de novembre de 2013) 

 

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

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

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

adoptades que són les compreses entre els números 227/2013, de 16 de setembre 

de 2013, i 292/2013, de 18 de novembre de 2013, ambdues incloses, i el Ple 

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

abstenció presencial del Sr. Bernal (CiU), restar assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

 

Núm. 

Decret 
Data Contingut 

227/2013 16/09/2013 Expedient urbanístic 65/2013 

228/2013 16/09/2013 Expedient urbanístic 68/2013 

229/2013 16/09/2013 Expedient 37/2013 

230/2013 16/09/2013 Expedient urbanístic 63/2013 

231/2013 17/09/2013 Expedient subvencions 19/2013 

232/2013 17/09/2013 Expedient 37/2013 

233/2013 17/09/2013 Expedient urbanístic 67/2013 

234/2013 18/09/2013 Delegació de les funcions d’Alcaldia 

235/2013 18/09/2013 Expedient 33/2013 

236/2013 19/09/2013 Expedient urbanístic 62/2013 

237/2013 19/09/2013 Expedient urbanístic 66/2013 
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238/2013 20/09/2013 Expedient urbanístic 46/2013 

239/2013 23/09/2013 Expedient 25/2011 

240/2013 23/09/2013 Expedient Hisenda-2/2013 

241/2013 30/09/2013 Expedient urbanístic 69/2013 

242/2013 30/09/2013 Expedient urbanístic 72/2013 

243/2013 30/09/2013 Expedient 5/2013 

244/2013 30/09/2013 Expedient 33/2013 

245/2013 01/10/2013 Expedient 37/2013 

246/2013 02/10/2013 Expedient 50/2011 

247/2013 03/10/2013 Expedient urbanístic 63/2013 

248/2013 03/10/2013 Expedient urbanístic 71/2013 

249/2013 03/10/2013 Expedient urbanístic 68/2013 

250/2013 03/10/2013 Expedient 33/2013 

251/2013 03/10/2013 Expedient urbanístic 70/2013 

252/2013 04/10/2013 Expedient Gual-1/2013 

253/2013 04/10/2013 Expedient Gual-2/2013 

254/2013 04/10/2013 Expedient Gual-3/2013 

255/2013 07/10/2013 Expedient urbanístic 73/2013 

256/2013 09/10/2013 Expedient 34/2013 

257/2013 09/10/2013 Expedient 18/2013 

258/2013 09/10/2013 Expedient 25/2011 

259/2013 09/10/2013 Expedient 25/2011 

260/2013 11/10/2013 Expedient urbanístic 41/2013 

261/2013 14/10/2013 Expedient 50/2011 

262/2013 15/10/2013 Expedient 42/2013 

263/2013 15/10/2013 Expedient urbanístic 70/2013 

264/2013 15/10/2013 Expedient urbanístic 74/2013 

265/2013 15/10/2013 Expedient urbanístic 75/2013 

266/2013 22/10/2013 Expedient recurs contenciós administratiu abreujat 528/2013 

267/2013 23/10/2013 Expedient 43/2013 

268/2013 23/10/2013 Expedient urbanístic 76/2013 

269/2013 23/10/2013 Expedient urbanístic 4/2012 

270/2013 24/10/2013 Expedient 37/2013 

271/2013 25/10/2013 Expedient urbanístic 29/2012 

272/2013 25/10/2013 Expedient urbanístic 77/2013 

273/2013 25/10/2013 Expedient matrimonial 6/2013 

274/2013 28/10/2013 Expedient 44/2013 

275/2013 30/10/2013 Expedient urbanístic 81/2013 

276/2013 30/10/2013 Expedient urbanístic 82/2013 

277/2013 31/10/2013 Expedient 46/2013 

278/2013 04/11/2013 Expedient urbanístic 80/2013 

279/2013 04/11/2013 Expedient 37/2013 

280/2013 05/11/2013 Expedient urbanístic 50/2013 

281/2013 06/11/2013 Expedient urbanístic 78/2013 

282/2013 07/11/2013 Expedient 5/2013 
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283/2013 08/11/2013 Expedient subvencions 25/2013 

284/2013 11/11/2013 Expedient urbanístic 83/2013 

285/2013 11/11/2013 Expedient 47/2013 

286/2013 12/11/2013 Expedient subvencions 1/2013 

287/2013 12/11/2013 Expedient urbanístic 85/2013 

288/2013 13/11/2013 Expedient urbanístic 86/2013 

289/2013 13/11/2013 Expedient urbanístic 46/2013 

290/2013 15/11/2013 Expedient subvencions 18/2013 

291/2013 18/11/2013 Expedient 27/2011 

292/2013 18/11/2013 Expedient 25/2011 

 

 

3. Expedient Hisenda-5/2013.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2012 

 

Atès que en data 7 d’octubre de 2013, la Comissió Especial de Comptes de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià va dictaminar favorablement l’aprovació del 

Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a l’exercici econòmic 

2012. 

 

Atès que en data 8 d’octubre de 2013 i 10 d’octubre de 2013, respectivament, es 

va sotmetre el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici econòmic 2012, a tràmit d’exposició pública, mitjançant anunci publicat en 

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

número 186. 

 

Atès que en data 11 de novembre de 2013, la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià va evacuar certificat sobre el resultat del tràmit d’exposició 

pública, del tenor literal següent: «[…] finalitzat el termini d’exposició pública, el 

dies ad quem del qual fou el dia 8 de novembre de 2013, s’han presentat en el 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià les següents reclamacions, 

reparaments o observacions a l’efecte: NO S’HA PRESENTAT CAP RECLAMACIÓ, 

REPARAMENT O OBSERVACIÓ» (sic). 

 

De conformitat amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

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

municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Bernal (CiU), el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a 

l’exercici 2012, el contingut del qual és el següent: 

 

Compte Anual de l’entitat local (Ajuntament de Benavent de Segrià) 
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Segon.- Remetre i rendir el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2012 degudament aprovat al Tribunal de Cuentas i a la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

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

diligenciï el Compte General aprovat per aquest Ple, realitzi els tràmits adients per 

rendir aquest Compte General de l’exercici 2012 al Tribunal de Cuentas i a la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya, i notifiqui aquest acord als òrgans de control 

extern esmentats. 

 

Quart.- Publicar, en extracte, aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida. 

 

 

4. Expedient Hisenda-1/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014 

 

En data 18 de novembre de 2013, l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià ha format el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2014, que es presenta en 136 folis numerats i 

rubricats per aquesta Alcaldia, i integrat per la següent documentació: a) estat 

d’ingressos; b) estat de despeses; c) memòria d’Alcaldia; d) resum de la liquidació 

pressupostària de l’exercici 2012; e) avançament de la liquidació de l’exercici 2013; 

f) plantilla de personal i relació de llocs de treball; g) informe econòmic financer; h) 

estat d’endeutament; i) annex d’inversions; i j) projecte de bases d’execució del 

Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014. 

 

En data 20 de novembre de 2013, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià ha evacuat informe a l’efecte, la part conclusiva del qual és 

com segueix: 

 
«[…] Conclusions 
 
De conformitat amb aquests antecedents, fonaments jurídics i la part dispositiva supra 
transcrita, formulo la següent conclusió: 
 
Única.- El projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 
l’exercici 2014, format per l’Alcaldia Presidència en data 18 de novembre de 2013, s’ajusta 
al 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 a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i, en conseqüència, s’informa favorablement» 
(sic). 

 

De conformitat amb els articles 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 

els articles 18 a 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, l’Alcaldia proposa al 
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Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals del PPC i de 

PM, 3 abstencions substancials del grup polític municipal de CiU, i 1 abstenció 

presencial del Sr. Bernal (CiU), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2014, que ascendeix a la quantitat d’1.526.110,38 euros a 

l’estat d’ingressos, i d’1.526.110,38 euros a l’estat de despeses, segons el següent 

detall: 

 

PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 
  EXERCICI 2014 - ESTAT D'INGRESSOS 
  

    

  
Any 2014 

Aplicació 

pressupostària Descripció Previsió % 

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

1-112,00 Impost sobre béns immobles rustegs 49.220,76 3,23% 

1-113,00 Impost sobre béns immobles urbans 436.256,93 28,59% 

1-115,00 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 110.000,00 7,21% 

1-116,00 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans 15.000,00 0,98% 

 
Total article 11 610.477,69 40,00% 

    Article 13. Impost sobre les activitats econòmiques     

1-130,00 Impost sobre activitats econòmiques 35.000,00 2,29% 

  Total article 13 35.000,00 2,29% 

    Total capítol 1 645.477,69 42,30% 

    CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES 
  Article 29. Altres impostos indirectes     

1-290,00 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 12.000,00 0,79% 

1-299,00 Altres impostos indirectes. Cànon de l'aigua (ACA) 75.000,00 4,91% 

 
Total article 29 87.000,00 5,70% 

    Total capítol 2 87.000,00 5,70% 

    CAPÍTOL 3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
  Article 30. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics     
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1-300,00 Taxa pel subministrament d'aigua 45.000,00 2,95% 

1-301,00 Taxa de clavegueram 17.000,00 1,11% 

1-302,00 Taxa pel servei de recollida d'escombraries 58.000,00 3,80% 

1-309,01 Taxa manteniment cementiri municipal 4.300,00 0,28% 

 
Total article 30 124.300,00 8,14% 

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

1-312,00 Taxa pel servei de llar d'infants 50.000,00 3,28% 

1-312,01 Taxa pel servei d'escola de música 15.000,00 0,98% 

 
Total article 31 65.000,00 4,26% 

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

1-321,00 Taxa per llicències urbanístiques 2.000,00 0,13% 

1-322,00 Taxa per llicències de primera utilització 1.500,00 0,10% 

1-325,00 Taxa per tramitació i expedició de documents 1.500,00 0,10% 

1-329,01 Taxa per llicències ambientals 1.000,00 0,07% 

1-329,02 Taxa pel servei de veu pública 700,00 0,05% 

1-329,03 Taxa per la tramitació i celebració de matrimonis civils 200,00 0,01% 

 
Total article 32 6.900,00 0,45% 

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

1-331,00 Taxa per entrada de vehicles (guals) 3.000,00 0,20% 

1-332,00 Taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol empreses subministradores 16.000,00 1,05% 

1-335,00 Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 2.000,00 0,13% 

1-338,00 Compensació Telefónica 5.000,00 0,33% 

1-339,00 Taxa per ocupació del domini públic 2.000,00 0,13% 

1-339,01 Taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals 2.000,00 0,13% 

 
Total article 33 30.000,00 1,97% 

    Article 39. Altres ingressos     

1-391,90 Altres multes i sancions 1.000,00 0,07% 

1-392,00 Recàrrec per declaració extemporànea (5%) 1.000,00 0,07% 

1-392,10 Recàrrec executiu (10%) 5.000,00 0,33% 

1-392,11 Recàrrec de constrenyiment (20%) 2.000,00 0,13% 

1-393,00 Interessos de demora 2.000,00 0,13% 

1-399,00 Anuncis a càrrec de particulars 2.000,00 0,13% 

1-399,99 Altres ingressos diversos 15.000,00 0,98% 

  Total article 39 28.000,00 1,83% 

    Total capítol 3 254.200,00 16,66% 
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    CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
  Article 42. De l'Administració de l'Estat     

1-420,00 Participació en tributs de l'Estat 212.000,00 13,89% 

  Total article 42 212.000,00 13,89% 

    Article 45. De Comunitats Autònomes     

1-450,00 Fons cooperació local de Catalunya 55.000,00 3,60% 

1-450,01 FCLC tram supramunicipal 2.600,00 0,17% 

1-450,30 Transferència manteniment escola bressol 26.250,00 1,72% 

1-450,31 Transferència manteniment escola de música 9.000,00 0,59% 

1-450,50 Transferència plans d'ocupació 9.000,00 0,59% 

1-450,80 Transferència manteniment Jutjat de Pau 1.650,00 0,11% 

1-450,81 Transferència manteniment consultori local 1.100,00 0,07% 

1-450,82 Transferència compensacions a càrrecs electes 13.129,32 0,86% 

1-450,83 PUOSC Generalitat de Catalunya 20.316,40 1,33% 

1-450,99 Altres subvencions de la comunitat autònoma 5.000,00 0,33% 

 
Total article 45 143.045,72 9,37% 

    Article 46. D'Entitats locals     

1-461,00 Transferències Diputació Provincial 30.000,00 1,97% 

1-461,01 Transferències IEI 3.000,00 0,20% 

1-461,02 PUOSC Diputació de Lleida 4.945,95 0,32% 

1-465,00 Transferències Consell Comarcal del Segrià 1.000,00 0,07% 

 
Total article 46 38.945,95 2,55% 

    Article 47. D'empreses privades     

1-470,00 Transferències d'empreses privades 2.000,00 0,13% 

  Total article 47 2.000,00 0,13% 

    Total capítol 4 395.991,67 25,95% 

    CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 

  Article 55. Producte de concessions i aprofitaments especials     

1-550,00 Cànon concessionari del servei de subministrament d'aigua 20.000,00 1,31% 

1-550,01 Cànon sessió ús finca antena telefonia mòbil (Vodafone) 1.000,00 0,07% 

1-551,00 Producte de concessions administratives dels nínxols 1.500,00 0,10% 

  Total article 55 22.500,00 1,47% 
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Total capítol 5 22.500,00 1,47% 

    Ingressos corrents 1.405.169,36 92,08% 

    CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 
  

    Total capítol 6 0,00 0,00% 

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

1-750,50 Subvenció Polítiques Ambientals (Ruta verda) 7.559,47 0,50% 

1-750,99 Altres transferències pel desenvolupament local 10.000,00 0,66% 

 
Total article 75 17.559,47 1,15% 

    Article 76. Transferències d'Entitats Locals     

1-761,06 Diputació de Lleida (millora gestió de l'aigua) 25.000,00 1,64% 

1-761,07 Diputació de Lleida (porxada del cementiri) 15.000,00 0,98% 

1-761,08 Diputació de Lleida (millores eco-jardineria rotondes) 21.381,55 1,40% 

1-761,99 Altres transferències d'Entitats locals 40.000,00 2,62% 

1-765,00 Consell Comarcal del Segrià 2.000,00 0,13% 

  Total article 76 103.381,55 6,77% 

    Total capítol 7 120.941,02 7,92% 

    CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS 

  

    Total capítol 8 0,00 0,00% 

    CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS 
  

    Total capítol 9 0,00 0,00% 

   

  

Ingressos de capital 120.941,02 7,92% 

    
TOTAL GENERAL 1.526.110,38 100,00% 
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PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 
  EXERCICI 2014 - ESTAT DE DESPESES 
  

    

  
Any 2014 

Aplicació 
pressupostària Descripció Crèdit % 

    CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL 

  Article 10. Òrgans de govern     

1-912-100,00 Retribucions bàsiques i altres remuneracions Alcaldia 13.129,32 0,86% 

1-912-100,01 Assistències altres càrrecs electes 9.000,00 0,59% 

 

Total article 10 22.129,32 1,45% 

    Article 12. Personal funcionari     

1-920-120,00 Retribucions bàsiques grup A1 15.000,00 0,98% 

1-920-120,06 Triennis 600,00 0,04% 

1-920-121,00 Retribucions complementàries: complement de destí 9.800,00 0,64% 

1-920-121,01 Retribucions complementàries: complement específic 16.800,00 1,10% 

 

Total article 11 42.200,00 2,77% 

    Article 13. Personal laboral     

1-920-130,00 Retribucions personal fixe 65.000,00 4,26% 

1-920-131,00 Retribucions personal per interinitat 54.000,00 3,54% 

1-920-131,01 Retribucions personal per obra o servei 17.000,00 1,11% 

  Total article 13 136.000,00 8,91% 

    Article 14. 
Altre personal       

1-920-143,00 Plans ocupació: retribució bàsica 9.000,00 0,59% 

  Total article 14 9.000,00 0,59% 

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

1-920-160,00 Admin. Gral.: Seguretat Social 74.000,00 4,85% 

1-920-162,00 Despeses de formació i perfeccionament personal 600,00 0,04% 

1-912-162,05 Assegurances 1.000,00 0,07% 

1-920-162,05 Assegurances 600,00 0,04% 

 
Total article 16 76.200,00 4,99% 

    Total capítol 1 285.529,32 18,71% 

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

1-342-202,01 Camp de futbol: arrendament dels vestidors 8.500,00 0,56% 

1-920-203,00 Admin. Gral.: Renting fotocopiadora Ajuntament 5.000,00 0,33% 

1-321-203,01 Escola: renting fotocopiadora 1.200,00 0,08% 

1-920-203,02 Admin. Gral.: renting maquinària 8.000,00 0,52% 

1-920-206,00 Admin. Gral.: renting equips informàtics Ajuntament 500,00 0,03% 

1-331-206,00 Casal Cultural: renting equips informàtics 500,00 0,03% 

 
Total article 20 23.700,00 1,55% 

    Article 21. Reparacions, manteniment i conservació     

1-164-210,00 Manteniment cementiri municipal 4.300,00 0,28% 

1-342-210,01 Manteniment instal·lacions esportives 20.000,00 1,31% 

1-155-210,02 Manteniment vies públiques-carrers 10.000,00 0,66% 

1-165-210,03 Manteniment enllumenat públic 10.000,00 0,66% 

1-171-210,04 Manteniment parcs i jardins 12.000,00 0,79% 

1-155-210,05 Manteniment camins 5.000,00 0,33% 

1-321-212,00 Manteniment edificis escolars 15.000,00 0,98% 

1-920-212,01 Manteniment Casa de la Vila 15.000,00 0,98% 

1-312-212,02 Manteniment edifici consultori municipal 5.000,00 0,33% 

1-337-212,03 Manteniment edifici Casal Cultural 5.000,00 0,33% 

1-337-212,04 Manteniment edifici llar de jubilats 2.000,00 0,13% 

1-337-212,05 Manteniment edifici casal de joves 2.000,00 0,13% 

1-321-212,06 Manteniment edifici llar d'infants 2.000,00 0,13% 

1-920-212,99 Manteniment altres edificis 2.000,00 0,13% 

1-161-213,00 Manteniment xarxa de serveis 10.000,00 0,66% 

1-162-213,00 Manteniment xarxa de serveis 10.000,00 0,66% 

1-920-213,01 Manteniment equips d'oficina 10.000,00 0,66% 

1-920-213,02 Manteniment maquinària i utillatge 10.000,00 0,66% 

1-920-214,00 Manteniment vehicles 5.000,00 0,33% 

1-920-215,00 Manteniment mobiliari 5.000,00 0,33% 

 
Total article 21 159.300,00 10,44% 

    Article 22. Material, subministrament i altres     

1-920-220,00 Material d'oficina no inventariable 4.000,00 0,26% 

1-920-220,01 Premsa, revistes, llibres i publicacions 3.000,00 0,20% 

1-920-220,02 Material informàtic no inventariable 1.000,00 0,07% 

1-920-221,00 Subministrament energia elèctrica 67.000,00 4,39% 

1-920-221,03 Subministrament carburants 31.000,00 2,03% 

1-920-221,04 Vestuari 2.000,00 0,13% 

1-920-221,05 Productes alimentaris 2.000,00 0,13% 
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1-920-221,06 Productes farmacèutics i material sanitari 2.000,00 0,13% 

1-920-221,10 Productes de neteja 4.000,00 0,26% 

1-920-221,99 Altres subministraments 2.000,00 0,13% 

1-920-222,00 Comunicacions telefòniques 15.000,00 0,98% 

1-920-222,01 Comunicacions postals 5.000,00 0,33% 

1-920-223,00 Transports 2.000,00 0,13% 

1-920-224,00 Assegurança edificis 3.500,00 0,23% 

1-920-224,01 Assegurança responsabilitat civil 2.500,00 0,16% 

1-920-224,02 Assegurança vehicles 400,00 0,03% 

1-920-224,99 Altres assegurances (vedat de caça, activitats, festes, etc.) 2.000,00 0,13% 

1-162-225,00 Tributs estatals: cànon abocaments CHE i altres 13.000,00 0,85% 

1-161-225,01 Tributs autonòmics: cànon ACA i altres 75.000,00 4,91% 

1-162-225,02 Tributs locals: cànon Consorci de Residus del Segrià i altres 15.000,00 0,98% 

1-920-226,01 Atencions protocolàries i representatives 2.000,00 0,13% 

1-920-226,02 Publicitat i propaganda 2.000,00 0,13% 

1-920-226,03 Publicacions en diaris oficials 5.000,00 0,33% 

1-920-226,04 Despeses jurídiques 20.000,00 1,31% 

1-334-226,06 Conferències i altres activitats culturals 12.000,00 0,79% 

1-338-226,09 Festes populars 20.000,00 1,31% 

1-929-226,99 Altres despeses diverses 8.952,01 0,59% 

1-162-227,00 Neteja, recollida i tractament d'escombreries i residus 62.000,00 4,06% 

1-920-227,01 Seguretat (alarma, videovigilància, etc.) 2.500,00 0,16% 

1-920-227,05 Processos electorals 2.000,00 0,13% 

1-920-227,06 Estudis i treballs tècnics (arquitecte i arquitecte tècnic municipals) 35.000,00 2,29% 

1-920-227,08 Serveis de recaptació a favor de l'entitat 25.000,00 1,64% 

1-161-227,99 Concessió servei de subministrament d'aigua i clavegueram 75.000,00 4,91% 

1-321-227,99 Concessió servei de llar d'infants 115.000,00 7,54% 

1-323-227,99 Concessió servei d'escola de música 15.000,00 0,98% 

1-920-227,99 Altres treballs realitzats per empreses i professionals 5.000,00 0,33% 

 
Total article 22 657.852,01 43,11% 

    Article 23. Indemnitzacions per raó del servei     

1-912-230,00 Dietes de càrrecs electes 1.000,00 0,07% 

1-920-230,20 Dietes de personal 500,00 0,03% 

1-912-231,00 Locomoció càrrecs electes 1.000,00 0,07% 

1-920-231,20 Locomoció personal 500,00 0,03% 

 
Total article 23 3.000,00 0,20% 

    Article 27. Despeses imprevistes i funcions no classificades     

1-929-270,00 Despeses imprevistes i funcions no classificades 30.000,00 1,97% 
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  Total article 27 30.000,00 1,97% 

    Total capítol 2 873.852,01 57,26% 

    CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES 

  Article 31. De préstecs i altres operacions financeres en euros     

1-011-310,12 Préstec obres 2003-2004 2.500,00 0,16% 

1-011-310,13 Préstec obres 2005 1.000,00 0,07% 

1-011-310,14 Altres interessos 6.000,00 0,39% 

1-011-310,15 Préstec obres 2006 900,00 0,06% 

1-011-310,21 Préstec obres 2008 (115.445,29 €) 4.500,00 0,29% 

1-011-310,23 Préstec obres 413 (205.000,00 €) 8.000,00 0,52% 

1-011-310,24 Préstec Caja Madrid 2009 4.000,00 0,26% 

1-011-310,25 Reial decret-llei 4/2012 15.000,00 0,98% 

1-011-310,26 Reial decret-llei 8/2013 19.000,00 1,24% 

1-011-311,00 Despeses de formalització 1.000,00 0,07% 

 

Total article 31 61.900,00 4,06% 

    Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres     

1-011-352,00 Interessos de demora 500,00 0,03% 

1-011-358,00 Interessos leasing 100,00 0,01% 

1-011-359,00 Altres despeses financeres 7.500,00 0,49% 

  Total article 35 8.100,00 0,53% 

    Total capítol 3 70.000,00 4,59% 

    CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
  Article 46. A entitats locals     

1-943-465,00 Consell Comarcal: serveis socials 12.000,00 0,79% 

1-943-465,01 Consell Comarcal: transport disminuïts 500,00 0,03% 

1-943-465,02 Consell Comarcal: servei d'assistència tècnica 500,00 0,03% 

1-943-465,99 Consell Comarcal: altres prestacions supramunicipals 1.000,00 0,07% 

1-943-466,00 Entitats que agrupen municipis 1.000,00 0,07% 

1-943-467,00 Consorcis 2.000,00 0,13% 

 
Total article 46 17.000,00 1,11% 

    Article 48. A famílies i institucions sense fi de lucre     

1-231-480,00 Atencions benèfiques 800,00 0,05% 

1-334-480,01 Associació de dones 500,00 0,03% 
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1-334-480,02 Associació de joves 500,00 0,03% 

1-334-480,03 AMPA: cavalcada reis 500,00 0,03% 

1-334-480,04 Coral aspes d'or 500,00 0,03% 

1-334-480,05 Associació de bitllaires 500,00 0,03% 

1-334-480,06 Club d'escacs de Benavent 500,00 0,03% 

1-334-480,07 Associació de puntaires de Benavent 500,00 0,03% 

1-334-480,08 Associació de jubilats 500,00 0,03% 

1-341-480,11 Futbol Club Mig Segrià 4.600,00 0,30% 

1-334-480,15 Penya Ventblaugrana 500,00 0,03% 

1-334-480,16 Associació cultural de Benavent "La Garnota" 500,00 0,03% 

1-334-480,21 Associació Ben-Rock 500,00 0,03% 

1-341-480,22 F.C. Benavent 1.000,00 0,07% 

1-334-480,23 Associació de country "Benavenguts" 500,00 0,03% 

1-334-480,24 Nit de les ànimes 500,00 0,03% 

 
Total article 48 12.900,00 0,85% 

    Total capítol 4 29.900,00 1,96% 

    Despeses corrents 1.259.281,33 82,52% 

    CAPÍTOL 5. FONS DE CONTINGÈNCIA 
  Article 50. Fons de contingència     

1-929-500,00 
Fons de contingència (art. 31 LO 2/2012 i art. 18.4 RD-Llei 
8/2013) 7.630,55 0,50% 

  Total article 50 7.630,55 0,50% 

    Total capítol 5 7.630,55 0,50% 

        

Fons de contingència 7.630,55 0,50% 

    CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 
  Article 60. Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l'ús general     

1-151-600,00 Inversions en terrenys 15.000,00 0,98% 

1-164-609,01 Instal·lació creu del cementiri 9.500,00 0,62% 

1-161-609,02 Inversió en millora de gestió de l'aigua 35.000,00 2,29% 

1-151-609,03 Inversió de pedra gravada (monument) 500,00 0,03% 

 
Total article 60 60.000,00 3,93% 

    Article 61. Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l'ús general   

1-172-619,00 Ruta verda a Benavent 15.118,95 0,99% 
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  Total article 61 15.118,95 0,99% 

    Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis     

1-920-623,00 Adquisició maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00 0,66% 

1-920-625,00 Adquisició mobiliari i petites adquisicions 5.000,00 0,33% 

1-920-626,00 Equips per processos d'informació 10.000,00 0,66% 

  Total article 62 25.000,00 1,64% 

    Article 63. Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis  

1-172-631,00 Millores eco-jardineria rotondes 21.381,55 1,40% 

1-164-632,00 Arranjament porxada del cementiri 20.000,00 1,31% 

 
Total article 63 41.381,55 2,71% 

    Article 64. Despeses en inversions de caràcter immaterial     

1-151-640,00 Estudis i treballs tècnics 30.000,00 1,97% 

  Total article 64 30.000,00 1,97% 

    Total capítol 6 171.500,50 11,24% 

    CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

  

    Total capítol 7 0,00 0,00% 

    CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS 
  

    Total capítol 8 0,00 0,00% 

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

1-011-913,10 Amortització préstec obres 2003-2004 19.070,00 1,25% 

1-011-913,11 Amortització préstec obres 2005 7.695,00 0,50% 

1-011-913,12 Amortització préstec obres 2006 12.000,00 0,79% 

1-011-913,13 Amortització préstec obres 2007 Caja Madrid 8.800,00 0,58% 

1-011-913,14 Amortització préstec obres 2008 (115.445,29) 8.890,00 0,58% 

1-011-913,15 Amortització préstec obres 413 (205.000,00) 15.770,00 1,03% 

1-011-913,16 Amortització préstec RD-Llei 4/2012 15.473,00 1,01% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Total article 91 87.698,00 5,75% 

    Total capítol 9 87.698,00 5,75% 
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    Despeses de capital 259.198,50 16,98% 

    
TOTAL GENERAL 1.526.110,38 100,00% 

 

 

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla del personal funcionari i laboral, i la relació 

de llocs de treball de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014, en 

els termes que resten a l’expedient. 

 

Tercer.- Aprovar inicialment les bases d’execució del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014, en els termes que resten 

a l’expedient. 

 

Quart.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014, les seves bases 

d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2014, mitjançant 

anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’edictes 

de l’Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, comptador a partir del dia 

següent al de la publicació de l’anunci corresponent, perquè qualsevol interessat 

pugui presentar les reclamacions que consideri adients davant del Ple, les quals 

seran resoltes pel Ple en el termini d’un mes. En el supòsit de que no es presenti 

cap reclamació durant el període d’exposició pública es considerarà definitivament 

aprovat el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2014, sense necessitat d’ulterior acord plenari. 

 

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

diligenciï el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2014, les seves bases d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball 

per a l’exercici 2014, inicialment aprovats mitjançant aquest acord. 

 

 

5. Expedient Subvencions-20/2013.- Aprovació, si s’escau, del conveni de 

cooperació interadministrativa, entre el Consell Comarcal del Segrià i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per la realització d’actuacions de 

foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social 

 

En data 18 de novembre de 2013, amb número 1898, va tenir entrada al Registre 

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

del Consell Comarcal del Segrià, del tenor literal següent: 

 
«Adjunt us trameto dos exemplars del conveni de cooperació interadministrativa per la 
realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració 
social, d’acord amb l’Ordre EMO/206/2013 per tal que una vegada signats ens retorneu un 
exemplar, al més aviat possible» (sic). 
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De conformitat amb els articles 303 a 311 del Decret català 179/1995, de 13 de 

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

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

polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Bernal 

(CiU), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa, entre el Consell 

Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per la realització 

d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social, 

d’acord amb l’Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre, en els termes que consten a 

l’expedient. 

 

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

tal que formalitzi la signatura del meritat conveni. 

 

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

notifiqui aquest acord al Consell Comarcal del Segrià, adjuntant exemplar del 

meritat conveni. 

 

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

diligenciï el conveni de cooperació interadministrativa, entre el Consell Comarcal del 

Segrià i l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per la realització d’actuacions de 

foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social, d’acord amb 

l’Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre, aprovat mitjançant el present acord. 

 

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

cop signat el conveni, notifiqui aquest acord a la Direcció General d’Administració 

Local, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat 

de Catalunya, adjuntant còpia del meritat conveni. 

 

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

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

Província de Lleida. 

 

 

6. Expedient 29/2013.- Aprovació, si s’escau, de la concertació de 

l’operació de crèdit a llarg termini regulada en el Reial Decret-llei 8/2013, 

de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb 

problemes financers 

 

En data 18 de juliol de 2013, 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 3.1.a) del Reial 
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Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes 

financers, per import de 406.013,55 euros (6 factures). 

 

En data 29 d’agost de 2013, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent 

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

Gobierno de España, el rebuig per pagament de dos factures incloses en la relació 

certificada inicial enviada en data 18 de juliol de 2013, exclusió per import de 

54.401,58 euros. 

 

En data 26 de setembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en 

la seva sessió extraordinària i urgent número 12/2013, va aprovar la revisió del pla 

d’ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 29 de març 

de 2012, i informat favorablement pel Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, del Gobierno de España, en data 30 d’abril de 2012, formulat per l’Alcaldia 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 24 de setembre de 2013 en els 

termes que resten a l’expedient, i integrat per la pròpia revisió del pla d’ajust de 

l’entitat Ajuntament de Benavent de Segrià en suport normalitzat, i per un 

document lliure rubricat «Detalle de la revisión del plan de ajuste de la entidad 

Ayuntamiento de Benavent de Segrià». 

 

En data 12 de novembre de 2013, la Subdirección General de Estudios y 

Financiación de Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del 

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

publicar la Nota relativa a la aprobación por las corporaciones locales de las 

operaciones de préstamo y formalización de éstas en desarrollo de la tercera fase 

del mecanismo de pagos a proveedores (Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio), 

del tenor literal següent: 

 
«[…] deberán aprobar, a la mayor brevedad, la concertación de las operaciones de 
préstamo las Entidades locales que se encuentren en algunos de estos casos: […] Han 
remitido hasta el día 27 de septiembre, por vía telemàtica y con firma electrónica al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Oficina Virtual de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales), la revisión de un plan de ajuste valorado 
favorablemente en las fases anteriores del mecanismo de pagos a proveedores, reguladas 
en los Reales Decretos-ley 4/21012, de 24 de febrero, y 4/2013, de 22 de febrero. 
Revisión que, al no estar sujeta a valoración, se ha considerado aceptada […]» (sic). 

 

En data 15 de novembre de 2013, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià ha comprovat a través de l’Oficina Virtual de Coordinación 

Financiera con las Entidades Locales, que l’import total de les obligacions 

certificades en data 18 de juliol de 2013 i 29 d’agost de 2013 que s’han enviat a 

l’Instituto Oficial de Crédito –com agent de pagament ex article 7 del Reial Decret-

llei 8/2013, de 28 de juny– és de 351.611,97 euros, corresponent a un total de 4 

factures. 

 

Atès que l’import acumulat de totes les operacions vives, inclosa la projectada, 

ascendeix a la quantitat de 1.238.474,34 euros, la qual cosa representa el 
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102,30% dels recursos corrents liquidats en l’exercici 2012 (= 1.210.579,48 

euros). 

 

Atès que l’import de l’operació projectada ascendeix a la quantitat de 351.611,97 

euros, la qual cosa representa el 24,55% dels recursos ordinaris pressupostats en 

l’exercici 2013. 

 

De conformitat amb el Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents 

contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats 

locals amb problemes financers, els articles 52, 53 i 55 del Reial decret legislatiu 

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

hisendes locals, i els articles 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova 

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

abstenció presencial del Sr. Bernal (CiU), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Concertar l’operació de crèdit a llarg termini regulada en el Reial Decret-

llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes 

financers, de conformitat amb les següents característiques: 

 

1. Import màxim de l’operació de crèdit a llarg termini: 351.611,97 euros. 

 

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

pagament. 

 

3. Termini d’amortització: màxim de 10 anys amb els dos primers anys de 

carència en l’amortització del principal. 

 

4. Tipus d’interès: el previst en l’acord de la Comisión Delegada del Gobierno 

para Asuntos Económicos de 7 de novembre de 2013. 

 

5. Altres condicions: les previstes en el Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, 

de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de 

recolzament a entitats locals amb problemes financers, i normativa que el 

desenvolupi. 

 

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

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

llarg termini ordenada en l’apartat anterior. 

 

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

notifiqui aquest acord al Gobierno de España en la forma que legalment s’habiliti. 
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Quart.- Incorporar, en el termini màxim d’un mes comptador des de la data de la 

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

Información de Riesgos de las entidades locales ex article 55 del Reial decret 

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

de les hisendes locals. 

 

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

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

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

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

dels ens locals. 

 

 

7. Expedient 34/2013.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del Decret 

d’Alcaldia número 256/2013, de data 9 d’octubre de 2013 

 

En data 9 d’octubre de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 256/2013, del tenor literal següent: 

 
«DECRET D’ALCALDIA 

 
Decret d’Alcaldia número 256/2013. 
Expedient municipal número 34/2013. 
Data: 9 d’octubre de 2013. 
 
Antecedents. 
Atès el Decret d’Alcaldia número 179/2013, de data 17 de juliol de 2013, relatiu al nomenament de 
membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i de fixació de les normes 
d’organització i funcionament d’aquest òrgan col·legiat. 
 
Fonaments jurídics. 
Articles 20.1.a) i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Article 55 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Articles 112 i 113 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Per tot això, Decreto, 
 
Primer.- Aprovar el règim de sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Benavent de Segrià: 
 

1. Sessions ordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària 1 vegada al mes durant 
els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre (el 3r divendres del mes), i 2 
vegades al mes durant els mesos de febrer, abril, juny, octubre i desembre (el 2n i 4t divendres 
del mes); el mes d’agost es celebrarà una sessió ordinària (el 1r divendres del mes). Les 
sessions ordinàries es celebraran a les 14:30 hores, o horari diferent que determini l’Alcaldia, 
de conformitat amb el calendari que es defineix en el punt següent, essent el seu lloc de reunió 
el despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
 

2. Sessions extraordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessions extraordinàries i reunions 
deliberants quan amb aquest caràcter siguin convocades per la seva Presidència. 
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Per resolució d’Alcaldia es podrà modificar el dia de convocatòria de les sessions ordinàries, en funció de 
les necessitats. 
 
Per resolució d’Alcaldia s’aprovarà a l’inici de cada any un calendari de sessions ordinàries de l’any 
corresponent, amb la periodicitat supra establerta. 
 
Segon.- Establir el següent calendari de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Benavent de Segrià pels exercicis 2013 i 2014: 

 
EXERCICI 2013 

 

Mes Dia 

Octubre 11 

Octubre 25 

Novembre 15 

Desembre 13 

Desembre 27 

 
EXERCICI 2014 

 

Mes Dia 

Gener 17 

Febrer 14 

Febrer 28 

Març 21 

Abril 11 

Abril 25 

Maig 16 

Juny 13 

Juny 27 

Juliol 18 

Agost 1 

Setembre 19 

Octubre 10 

Octubre 24 

Novembre 21 

Desembre 5 

Desembre 19 

 
Tercer.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquest decret a 
tots els membres amb veu de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
 
Quart.- Sotmetre el present decret a la ratificació del Ple en la propera sessió ordinària que es celebri» 
(sic). 

 

De conformitat amb l’article 99.1 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 

l’article 112.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

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

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

municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Bernal (CiU), el 

següent: 

 

ACORD 
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Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 256/2013, de data 9 d’octubre de 

2013. 

 

 

8. Expedient 48/2013.- Aprovació, si s’escau, del projecte de “conveni 

entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i l’Ajuntament de Vilanova de 

Segrià per l’alteració de la línia de terme municipal comuna en l’àmbit 

comprès entre les actuals fites 5 i 6” 

 

Atès la redacció del projecte de conveni entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i 

l’Ajuntament de Vilanova de Segrià per l’alteració de la línia de terme municipal 

comuna en l’àmbit comprès entre les actuals fites 5 i 6, com a instrument inicial per 

incoar, amb la conformitat dels dos Ajuntaments, el procediment administratiu 

d’alteració de la línia de terme meritada, amb la finalitat de que el camí de Rosselló 

passi a ser íntegrament terme de Benavent de Segrià. 

 

Atès la convicció dels dos Ajuntaments consistent en que l’inici del meritat 

procediment administratiu d’alteració de la línia de terme únicament és factible si 

s’incoa de mutu acord. 

 

De conformitat amb els articles 303 a 311 del Decret català 179/1995, de 13 de 

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

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

polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Bernal 

(CiU), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el projecte de “conveni entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

i l’Ajuntament de Vilanova de Segrià per l’alteració de la línia de terme municipal 

comuna en l’àmbit comprès entre les actuals fites 5 i 6”, en els següents termes: 

 

«PROJECTE DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ I 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ PER L’ALTERACIÓ DE LA LÍNIA DE TERME 

MUNICIPAL COMUNA EN L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE LES ACTUALS FITES 5 I 6 

 

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS 

 

D’una banda, l’Ajuntament de Benavent de Segrià, representat per l’Il·lm. Sr. 

Alcalde President ex article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, amb l’assistència de la Secretaria Intervenció municipal, que dóna 

fe de l’acte. 
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D’altra banda, l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, representat per l’Il·lma. Sra. 

Alcaldessa Presidenta ex article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, amb l’assistència de la Secretaria Intervenció municipal, que dóna 

fe de l’acte. 

 

ANTECEDENTS 

 

PRIMER. En data 25 d’octubre de 2013 s’ha publicat en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya la Resolució del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, número GRI/2196/2013, de 8 d’octubre, 

per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vilanova de 

Segrià i de Benavent de Segrià. La meritada resolució preveu literalment el que segueix: 

 
«[…] Fita 6: se situa a l’eix de la sèquia del Moreral, a uns dos-cents cinquanta metres a 

l’est de la granja del Teixiner. La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena 

discorre de la fita cinquena per la normal a l’eix del camí de Rosselló i continua per aquest 

eix fins a la intersecció amb l’eix de la sèquia del Moreral, perl qual continua fins trobar la 

fita. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 302123,2 i Y: 4619389,9 […]» (sic). 

 

SEGON. Actualment, la línia de terme entre Benavent de Segrià i Vilanova de 

Segrià, entre les fites 5 i 6, discorre per l’eix del camí de Rosselló, un camí que 

tradicionalment ha estat conservat per l’Ajuntament de Benavent de Segrià, atès que són 

els veïns d’aquest municipi els que, per la proximitat del nucli urbà, fan un ús més 

intens del meritat camí de Rosselló. 

 

TERCER. La titularitat compartida d’un camí municipal entre dos Ajuntaments 

provoca distensions relatives a la correcta conservació del mateix, atès que cada 

Ajuntament tindria que finançar i executar les obres en la seva meitat del camí per tal de 

no incórrer en una incompetència territorial en l’execució d’aquestes actuacions de 

manteniment (v.gr., nul·litat de ple dret del contracte d’obra de conservació del camí ex 

article 62.1.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú). 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Articles 12 i 13 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

comú. 

 

Articles 12, 17 i 18 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Articles 9 a 19 del Decret català 244/2007, pel qual es regula la constitució i la 

demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 

mancomunitats de Catalunya. 

 

Articles 303 a 311 del Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

DE CONFORMITAT AMB ELS ANTECEDENTS I FONAMENTS JURÍDICS SUPRA ESMENTATS, 

L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ, 

CONVENEN EL SEGÜENT: 

 

PRIMER. Iniciar els tràmits per tal que s’incoï el procediment administratiu 

d’alteració de la línia de terme entre Benavent de Segrià i Vilanova de Segrià, en 

l’àmbit comprès entre les actuals fites 5 i 6, amb la finalitat de que el camí de Rosselló, 

històricament conservat per l’Ajuntament de Benavent de Segrià, sigui íntegrament 

terme municipal de Benavent de Segrià, desplaçant la línia de terme de l’eix del camí al 

seu marge nord. 

 

SEGON. El present conveni té per objecte, exclusivament, mostrar una conformitat 

inicial a la incoació del meritat procediment, sens perjudici de les posicions i acords 

formals que el Ple de cada Ajuntament adopti en els tràmits d’audiència, informe i 

resolució regulats pels articles 12, 17 i 18 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, i els articles 9 a 19 del Decret català 244/2007, pel qual es regula la 

constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Per tant, allò acordat en aquest 

acte no vincularà a la posició definitiva de cada Ajuntament. 

 

TERCER. La instrucció del procediment recaurà en l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, el qual sol·licitarà l’assistència tècnica del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya» (sic). 
 

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

tal que formalitzi la signatura del meritat conveni. 

 

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

notifiqui aquest acord a l’Ajuntament de Vilanova de Segrià. 

 

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

diligenciï el projecte de “conveni entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i 

l’Ajuntament de Vilanova de Segrià per l’alteració de la línia de terme municipal 

comuna en l’àmbit comprès entre les actuals fites 5 i 6”, aprovat mitjançant el 

present acord. 
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Cinquè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que, un 

cop signat el conveni, notifiqui aquest acord a la Direcció General d’Administració 

Local, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat 

de Catalunya, adjuntant còpia del conveni meritat. 

 

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

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

Província de Lleida. 

 

 

9. Expedient Ple-15/2013.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió a 

la petició de determinades modificacions del Codi Penal contra els 

robatoris 

 

En ocasió de l’actual tramitació parlamentària del projecte de reforma de la Llei 

orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i atesa la necessitat de 

millorar l’eficàcia de la resposta penal a la situació de delictes contra el patrimoni 

que ve patint la societat i especialment l’àmbit rural, s’han elaborat les següents 

modificacions: 

 

MODIFICACIONS AL CODI PENAL QUE ES PROPOSEN CERCANT  UNA 

RESPOSTA PENAL MÉS EFECTIVA 

 

A continuació es descriuen les propostes que es pretén plantejar en el tràmit 

parlamentari de modificació del Codi Penal, i així millorar la eficàcia de la resposta 

penal als il·lícits contra el patrimoni que es cometen especialment a l’àmbit rural. 

Aquestes propostes s’han vingut elaborant conjuntament amb agents de l’àmbit de 

la justícia i estan basades principalment en l’informe elaborat pel catedràtic de dret 

penal de la Universitat de Lleida, Josep Maria Tamarit Sumalla. Algunes d’elles ja 

han estat recollides en la última versió del projecte de reforma aprovat pel govern 

espanyol. Aquelles que es destaquen en negreta en la seva numeració són les que 

encara no si han recollit. 

 

Primera.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 

 

Actualment existeix una modalitat bàsica de furt i una modalitat qualificada (o 

agreujada) a la que també s’hi remet el robatori. Aquesta modalitat qualificada 

comprèn vàries circumstàncies que quan concorren s’entén més mereixedora de 

càstig la conducta. Ara se n’afegiria més.   

  

Així, s’afegiria com a circumstància qualificada la de cometre el delicte utilitzant 

un vehicle per transportar els objectes sostrets.  

 

Aquesta opció es contempla en el dret penal d’altres països europeus         -dret 

comparat-. El fet de cometre el delicte ajudant-se d’un vehicle a motor està 
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normalment associat a una planificació i preparació del fet, i amb facilitar la 

comissió del delicte com el transport dels objectes sostrets i la fugida de l’autor. 

 

Segona.- Augment de penes en les modalitats qualificades. 

 

La modalitat qualificada seria mereixedora d’una pena d’ un a quatre anys de 

presó –actualment és d’un a tres anys-. En consonància amb el tractament penal 

d’aquesta figura en el dret comparat. 

 

Tercera.- S’afegeix una segona modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 

 

També es proposa afegir una circumstància qualificada consistent en què els 

objectes siguin productes agraris o ramaders, o dels mitjans usats per a l’obtenció 

d’aquests. S’intenta amb això donar una resposta més concreta a un àmbit 

especialment castigat per la delinqüència atenent la seva vulnerabilitat.  

 

Quarta.- S’afegeix una tercera modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 

 

Encara més, es proposa d’afegir la circumstància qualificada de que el robatori o 

furt vagi acompanyat del trencament o inutilització de mecanismes que poden 

causar greu perjudici en instal·lacions o explotacions agrícoles o industrials. 

D’aquesta manera el Codi Penal donaria una resposta més adequada a aquest 

delicte complex, i el castigaria més adequadament que no pas aplicant un delicte 

de furt i un delicte de danys separadament. 

 

Cinquena.- S’afegeix una modalitat hiperqualificada al delicte de furt i robatori. 

 

S’establiria una nova modalitat hiperqualificada de furt i robatori. A la qual s’hi 

correspondria una pena encara més gran. Es tractaria del supòsit consistent en 

actuar l’autor o els partícips amb pertinença a una organització o grup criminal 

dedicada a la comissió continuada de delictes contra el patrimoni.  

 

Sisena.- Augment de pena en la modalitat hiperqualificada. 

 

Per a la modalitat hiperqualificada anterior el projecte aprovat pel govern 

espanyol preveu una pena d’1 a 4 anys. Com aquest rang ja es proposa  per a la 

modalitat qualificada, aquí es proposa una pena d’1 a 5 anys. 

 

Setena.- Conversió de la falta de furt a delicte. 

 

Es proposa la eliminació de les faltes de furt que passen a constituir un delicte 

sempre. No només s’obté una resposta penal major, sinó que a més s’obre la 

porta a facilitar l’aplicació d’altres mecanismes com són la presó preventiva, el 

comís, els antecedents penals...etc.  

 

Convé aclarir que el projecte de reforma presentat pel govern espanyol, no 

obstant preveu la opció d’un delicte de furt amb circumstàncies menors, com ara 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

que l’objecte sostret sigui de valor escàs, cas en el qual la pena a imposar seria 

de multa i no de presó. Això es fa per salvar un tracte desproporcionat a casos de 

poca importància que abans rebien el tracte més adequat de falta. 

 

Vuitena.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de receptació. 

 

El delicte de receptació es produeix quan hom compra un objecte sabent que 

prové d’un delicte contra el patrimoni, o bé d’una falta de furt. Ara bé, en aquest 

últim cas, tractant-se d’objectes provinents de falta es demana a més, 

habitualitat. Doncs bé, al desaparèixer com s’ha dit les faltes de furt, ja no 

s’exigiria habitualitat. El projecte de reforma aprovat pel govern presenta un error 

en aquest sentit, ja que encara s’hi observa la referència a les faltes, i pel que 

s’ha dit s’hauria d’eliminar. 

 

En qualssevol cas, es proposa una modalitat qualificada en el delicte de 

receptació, consistent en que els objectes receptats siguin productes agraris o 

ramaders o els instruments o mitjans que s’utilitzen per a la seva obtenció. 

 

Novena.- Augment de la pena en les modalitats qualificades del delicte de 

receptació. 

 

Un augment de la pena d’1 a 4 anys. El projecte aprovat pel govern espanyol la 

preveu d’1 a 3 anys. En dret comparat la previsió de penes és major també aquí. 

 

Desena.- S’afegeix modalitats qualificades al delicte de receptació. 

 

S’introduiria una remissió a les circumstàncies qualificades de furt (recordem que 

també serveixen al delicte de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 bis, per tal que 

s’entengui modalitat qualificada del delicte de receptació quan concorrin aquestes. 

D’aquesta manera es permetria captar també aquelles circumstàncies, essent el 

més coherent que es castiguin en tot el circuit delictiu que comprèn la sostracció i 

posterior col·locació al mercat. 

 

Onzena.- Introducció d’una nova modalitat de delicte de desobediència. 

 

S’introduiria una modalitat del delicte de desobediència que s’ocuparia  dels 

comportaments d’aquelles persones que reiteradament cometen infraccions 

administratives malgrat ser sancionats i advertits de la prohibició de tals 

comportaments per l’autoritat o els seus agents. Es tracta de la problemàtica 

protagonitzada per col·lectius de persones contra els quals els procediments 

administratius sancionadors, a banda de suposar una bona despesa als 

Ajuntaments, resulten estèrils atès que els infractors no tenen béns ni en tindran. 

 

Aquesta nova modalitat recolliria aquests comportaments reiterats de 

desobediència als continguts dels actes que emanin de les autoritats i els seus 

agents pel compliment de les ordenances municipals. 
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Així s’evitaria la impunitat d’aquella persona que ve al nostre país, s’instal·la en 

un habitatge sense pagar lloguer, no treballa, fins i tot rep algun tipus d’ajuda, i 

assistència mèdica, i es dedica sistemàticament a vulnerar les ordenances 

municipals, sense que se’l pugui sancionar de manera efectiva al no tenir béns. 

Tot el qual suposa un dels principals factors en el creixement de la percepció de la 

inseguretat i la indignació ciutadana. 

 

Dotzena.- Una millor regulació del comís 

 

Es proposa una millor regulació de la figura del comís com a mesura cautelar per 

confiscar aquells vehicles que s’ocupen per a la comissió dels delictes patrimonials, 

de manera que mentre es tramita el procediment judicial, no es faciliti una 

previsible reincidència de l’imputat. 

 

INTERPRETACIONS DEL CODI PENAL CERCANT UNA  APLICACIÓ PUNITIVA 

MÉS EFECTIVA 

 

Que s’apliqui la mesura de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això és, la prohibició 

d’aproximar-se a determinats llocs, a aquells delinqüents amb una llarga trajectòria 

delictiva en l’esfera dels furts i robatoris del sector de metalls, en el sentit de no 

poder-se apropar a tota empresa de compra de metalls. 

 

En base a l’anterior, els grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, 

conjuntament, proposen al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups 

polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Bernal 

(CiU), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Adherir-se a la petició d’aquestes modificacions del Codi Penal per tal de 

millorar l’eficàcia de la resposta penal als delictes contra el patrimoni que ve patint 

la societat i especialment l’àmbit rural. 

 

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Alcarràs. 

 

 

10. Expedient Ple-15/2013.- Informes d’Alcaldia 

 

10.Únic. La Sra. Caselles (PM) informa sobre els següents aspectes relatius a l’estat 

de la tresoreria de l’Ajuntament: 

 

− Tancament de la primera operació de tresoreria. 

 

− Possible cobrament immediat de la subvenció de 99.000 euros de la 

Diputació de Lleida en concepte de consultori mèdic, per cancel·lar la segona 

operació de tresoreria. 
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− Realització de gestions amb la Generalitat de Catalunya per cobrar 

subvencions pendents. 

 

 

11. Expedient Ple-15/2013.- Assumptes d’urgència 

 

11.Únic. Expedient 49/2013.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació puntual 

de l’article 128 (Construccions ramaderes) del text refós de la revisió de les Normes 

Subsidiàries de planejament, de Benavent de Segrià 

 

Atès la documentació tècnica, de data 21 de novembre de 2013, evacuada per 

ordre d’aquesta Alcaldia per l’arquitecte municipal, que integra la següent 

documentació: 

 

1. Modificació puntual / Normes subsidiàries del planejament de Benavent de 

Segrià / Sòl no urbanitzable – Article 128 Construccions ramaderes, integrat 

per: a) antecedents, justificació i objectius de la modificació; b) justificació 

legal; c) planejament vigent; d) desenvolupament del planejament; e) 

contingut de la modificació de les normes subsidiàries; f) conclusions; g) 

certificació sobre no necessarietat d’informe de sostenibilitat financera; i h) 

documentació gràfica (2x). 

 

2. Modificació puntual / Normes subsidiàries del planejament de Benavent de 

Segrià / Sòl no urbanitzable – Article 128 Construccions ramaderes, integrat 

per: document resum i comprensiu. 

 

De conformitat amb els articles 8, 73, 74, 80, 85 i 96 del Decret legislatiu català 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, els 

articles 23, 101, 102, 103, 107, 117 i 118 del Decret català 305/2006, de 18 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’article 47.2.ll) de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 52.2.c) 

i 103.3 del Decret català 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 82.3 i 97.2 del Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’Alcaldia proposa 

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

PM, i 4 abstencions substancials del grup polític municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Apreciar la urgència de la present proposta d’Alcaldia, motivant-se 

aquesta apreciació en els següents fets: la documentació tècnica data del dia 21 de 

novembre de 2013, és a dir, és posterior a la data de convocatòria de la sessió 

plenària realitzada el dia 20 de novembre de 2013. 

 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’article 128 (Construccions 

ramaderes) del text refós de la revisió de les Normes Subsidiàries de planejament, 
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de Benavent de Segrià, aprovades definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Lleida en data 30 d’octubre de 2002, en els termes que consten a 

l’expedient. 

 

Tercer.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a un tràmit d’informació pública per un 

termini d’un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el diari la Mañana, 

perquè qualsevol interessat que ho vulgui pugui examinar-la i presentar, durant el 

termini esmentat, les al·legacions que consideri adients. Al mateix temps, es 

publicarà anunci en el taulell d’edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

Quart.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, concedir audiència als 

Ajuntaments limítrofes, i sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 

una disposició n’autoritzi un de més llarg. 

 

Cinquè.- Transcorregut el termini assenyalat en els apartats segon i tercer 

d’aquest acte, sense que s’hagi presentat cap al·legació i en cas que els informes 

presentats siguin favorables sense consideracions, aquest acord s’entendrà aprovat 

provisionalment sense necessitat de nou acord plenari, i es trametrà l’expedient 

complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida perquè, si s’escau, l’aprovi 

amb caràcter definitiu. 

 

Sisè.- Suspendre, per un termini màxim d’un any, en tot el terme municipal de 

Benavent de Segrià (plànol U-01 Delimitació àmbits subjectes a suspensió de 

llicències i tramitació de procediments) la tramitació dels següents procediments 

administratius relatius a construccions i activitats ramaderes: 

 

− Tramitació de plans especials urbanístics de l’article 48 del Decret legislatiu 

català 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme. 

 

− Tramitació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no 

urbanitzable i atorgament de llicències municipals d’obres de l’article 49 del 

Decret legislatiu català 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei d’urbanisme. 

 

− Tramitació d’autoritzacions ambientals, atorgament de llicències ambientals i 

comprovació de comunicacions ambientals de la Llei catalana 20/2009, de 4 

de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

− Qualsevol altre procediment administratiu amb incidència en el règim 

urbanístic o ambiental de les construccions i activitats ramaderes. 
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12. Expedient Ple-15/2013.- Precs i preguntes 

 

12.Únic. No n’hi ha. 

 

 

 

No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 20:30 hores del dia 25 de novembre de 2013, de la qual 

aixeco la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcalde, 

Antonio Ropero Vilaró Josep Maria Palau Llobera 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

4. Expedient Hisenda-1/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014 

 

4.1. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: el pressupost s’ha 

analitzat per tots, s’ha facilitats a tots. Destaco les següents coses. Aquest any em 

aconseguit fer-los en temps. En concepte d’ingressos tenen una congelació general 

d’impostos, destacant la baixada encara que sigui poca cosa de l’IBI. En la previsió 

del fons de cooperació es manté els mateixos imports de fa dos anys, que depenen 

de la Generalitat. La participació en tributs de l’Estat s’incrementa un 3,5 %. En el 

capítol de despeses destacaria la reducció en un 8,52 % de les despeses de 

personal. La previsió per primera vegada d’un fons de contingència. La previsió 

d’interessos de tot l’any del nou crèdit a fer. I es preveuen les inversions per les 

quals tenim finançament adequat. 

 

4.2. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: primer que res agrair la 

informació, la reunió que vam fer. L’únic que volem mirar d’aprofitar ara, quan 

estigui l’aprovació inicial feta, per mirar si fem una al·legació en el sentit aquell ja 

comentat de si, d’alguna manera, es pot incloure una pista poliesportiva o millores 

a nivell de l’escola. Ho estem estudiant. Nosaltres ara ens abstindrem. 

 

4.3. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: l’escola té 15.000 

euros en millores. Si en període d’al·legacions es pot modificar les millores, doncs 

“estupendo”. 

 

4.4. S’introdueix in voce, a instància de la Sra. Pla realitzada en la reunió 

preparatòria d’aquest assumpte de la sessió plenària, la següent esmena en 

l’apartat primer de l’acord, epígraf “Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià / Exercici 2014 – Estat de despeses”: 

 

− On diu: 1-337-212,03 Manteniment edifici ludoteca 

 

− Dirà: 1-337-212,03 Manteniment edifici Casal Cultural 

 

L’acord transcrit supra recull aquesta esmena. 

 

 

5. Expedient Subvencions-20/2013.- Aprovació, si s’escau, del conveni de 

cooperació interadministrativa, entre el Consell Comarcal del Segrià i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per la realització d’actuacions de 

foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social 

 

5.Únic. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: el SOC dóna uns 

diners per un pla ocupacional. Ho tramita el Consell Comarcal. A Benavent 

correspon una persona per un període de dos mesos i mig. Han de ser persones 
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aturades que cobrin l’atur i aquesta persona ha de tenir més de 45 anys. A 

Benavent hi ha una persona, que ha dit que sí. 

 

 

6. Expedient 29/2013.- Aprovació, si s’escau, de la concertació de 

l’operació de crèdit a llarg termini regulada en el Reial Decret-llei 8/2013, 

de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb 

problemes financers 

 

6.Únic. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: això és el crèdit 

que haurem de fer pel PUOSC, per pagar l’obra dels carrers. Perquè fins ara tenim 

molt bones perspectives de pagament per la Generalitat, ens han dit tant a la Rosa 

[Caselles] com a mi que possiblement a finals d’aquest mes cobrem. Vaig comentar 

al secretari que potser així no feia falta fer el crèdit, però em va dir que si fem el 

crèdit aquest avui, demà cobrem i el tanquem, evitem amb això que l’Arnó ens 

pugui demanar interessos de demora per les factures. Això evita que aquesta 

empresa ens pugui demanar res més en concepte d’interessos, com sí han fet altres 

empreses. 

 

 

9. Expedient Ple-15/2013.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió a 

la petició de determinades modificacions del Codi Penal contra els 

robatoris 

 

9.Únic. El grup polític municipal de CiU –in voce i a través del seu portaveu– 

sol·licita que la moció sigui una declaració conjunta, fent-se-la seva totalment. El 

grup polític municipal de PM –in voce i a través de la seva portaveu– sol·licita el 

mateix. Així ho accepta l’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) que és qui va proposar la meritada 

moció originàriament. L’acord transcrit supra recull aquesta esmena. 

 

 

11. Expedient Ple-15/2013.- Assumptes d’urgència 

 

11.Únic. Expedient 49/2013.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació puntual 

de l’article 128 (Construccions ramaderes) del text refós de la revisió de les Normes 

Subsidiàries de planejament, de Benavent de Segrià 

 

11.Únic.1. A proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en 

votació separada i independent, aprova, per 5 vots a favor dels grups polítics 

municipals del PPC i de PM, 3 abstencions substancials del grup polític municipal de 

CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Bernal (CiU), apreciar l’urgència de la present 

proposta, incorporant-se així a l’ordre del dia. 

 

11.Únic.2. Durant el debat de l’assumpte s’incorpora a la sessió el Sr. Manuel 

Bernal Garcia (Regidor, CiU). 
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11.Únic.3. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: nosaltres ens 

abstindrem tant en la urgència com en el punt. No perquè no estiguem d’acord amb 

la filosofia d’aquest canvi. És simplement per tenir una mica més de temps per 

acabar-ho de mirar més detalladament. Tal i com vam parlar en la reunió del 

pressupost, creiem que la idea és positiva. 

 

11.Únic.4. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: la filosofia de la 

proposta és reaccionar davant de la situació que tenen les granges avui en dia a 

menys de 500 metres del poble. aquestes granges tindrien que estar tancades totes 

si seguim amb les normes subsidiàries vigents. Davant d’això reaccionem. Abans es 

pensava que el pobla havia de ser molt gran, es pensava en fer cases. Ara s’ha 

parat tot això, suposo que per molt temps, m’imagino. Perquè aquestes persones 

no poden treballar aquí al poble. En la proposta consten tres supòsits. Al sòl urbà, 

les granges només poden fer obres de conservació i els titulars no poden 

transmetre. El segon supòsit és el de menys de 500 metres del sòl urbà i menys de 

200 metres de la Clamor. La Clamor la considerem com unes vivendes aïllades dins 

del terme, ja que Agricultura ens ho permet, vaig parlar amb el delegat. Aquest 

segon supòsit podran ampliar, podran fer canvis d’orientació i podran passar de 

pares a fills una única vegada. I finalment, els que estan en terreny rústic no tenen 

cap limitació. La conclusió que trec és que perd pes l’àmbit residencial i guanya pes 

l’activitat tradicional del poble. Aquesta és la filosofia de la proposta. Ho passem a 

aprovació, si en el període d’al·legacions es pot millorar, ho millorarem, cap 

problema. L’únic handicap és que durant la tramitació hi haurà suspensió de les 

llicències. 

 

11.Únic.5. El debat i la votació de l’assumpte es realitza sobre la proposta d’Alcaldia 

original de data 22 de novembre de 2013 modificada ex esmena d’Alcaldia de data 

25 de novembre de 2013, del tenor literal següent: 

 
«ESMENA D’ALCALDIA 

 
Expedient municipal número 49/2013 
 
Atès la proposta d’Alcaldia de data 22 de novembre de 2013, relativa a l’aprovació inicial de la 
modificació puntual de l’article 128 (Construccions ramaderes) del text refós de la revisió de les Normes 
Subsidiàries de planejament, de Benavent de Segrià, aprovades definitivament per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 30 d’octubre de 2002, en els termes que consten a l’expedient 
municipal número 49/2013. 
 
Atès el document tècnic que empara la meritada proposta d’Alcaldia, elaborat pels serveis tècnics 
municipals. 
 
De conformitat amb l’article 97.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa esmenar els 
apartats e, f i g de l’article 128 NNSS (proposat), pàgines 7 i 8 del document tècnic, a efectes de que 
observin la següent redacció: 
 
e. Construccions existents en sòl no urbanitzable conformes amb els punts d1 i d2: 
En el cas d’explotacions existents, situades en Sòl no urbanitzable, amb una distància igual o major al 
punt d1 i punt d2, ja incloses al Registre d’explotacions amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’actual 
modificació, podran autoritzar-se ampliacions, canvis d’orientació i podran continuar desenvolupant 
l’activitat ramadera en cas que s’efectuï la transmissió de la titularitat del títol administratiu urbanístic o 
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ambiental que autoritzi l’explotació existent, sempre que compleixin totes les mesures que estableixi la 
normativa i no superin els límits de volum senyalats. En aquests casos, no serà necessari el compliment 
de les condicions d’ubicació de l’apartat d, punts 3, 7, 8, 9, 10 i 11. 
 
f. Construccions existents en sòl no urbanitzable disconformes amb els punts d1 i d2: 
En el cas d’explotacions existents, situades en Sòl no urbanitzable, amb una distància menor al punt d1 i 
punt d2, ja incloses al Registre d’explotacions amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’actual 
modificació, podran autoritzar-se ampliacions i canvis d’orientació, sempre que compleixin totes les 
mesures que estableixi la normativa i no superin els límits de volum senyalats. En aquests casos, no 

serà necessari el compliment de les condicions d’ubicació de l’apartat d, punts 3, 7, 8, 9, 10 i 11. No 
obstant això, no podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas que s’efectuï la transmissió 
de la titularitat del títol administratiu urbanístic o ambiental que autoritzi l’explotació existent, amb 
excepció que la transmissió es realitzi del titular actual a l’entrada en vigor de l’actual modificació, a 
favor d’un descendent de primer grau de consanguinitat. 
 
g. Construccions existents en sòl urbà o urbanitzable: 
En el cas d’explotacions existents, situades en Sòl urbà o Sòl apte per urbanitzar, ja incloses al Registre 
d’explotacions amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’actual modificació, podran seguir desenvolupant 
la seva activitat. No obstant això, queden sotmeses a les següents limitacions: 
 

− No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents. 
− No podran introduir modificacions substancials a l’activitat. 
− No podran realitzar obres de millora, reforma o ampliació de les instal·lacions, llevat que ho 

facin per adoptar les mesures correctores que imposi l’autoritat competent o per adaptar-se a 
noves normatives. 

− No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas que s’efectuï la transmissió de la 
titularitat del títol administratiu urbanístic o ambiental que autoritzi l’explotació existent. 

 
 
No obstant, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, decidirà el que cregui adient» (sic). 

 

L’acord transcrit supra recull aquesta esmena. 
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