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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 7/2013. 

Caràcter: extraordinària. 

Data: dimarts, 25 de juny de 2013. 

Horari: de 21:00 hores a 21:15 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

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

 

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

Sr. 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. 

 

Primer. Expedient Hisenda-4/2013.- Donar compte, si s’escau, al Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de la liquidació del Pressupost General de 

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

 

Segon. Expedient Ple-7/2013.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia de 

la Sra. Rosa Maria Caselles Mir al càrrec d’Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

 

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. 

 

 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

Primer. Expedient Hisenda-4/2013.- Donar compte, si s’escau, al Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de la liquidació del Pressupost General 

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

 

Atès que en data 18 de juny de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 154/2013, del tenor literal següent: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 154/2013. 

Expedient municipal número HISENDA-4/2013. 

Data: 18 de juny de 2013. 

 

Antecedents. 

Atès l’elaboració per part de la Intervenció i els serveis administratius comptables 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de la liquidació i tancament de l’exercici 

comptable 2012. 

 

Atès l’Informe de la Intervenció a la liquidació del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2012, de data 18 de juny de 

2013; informe que resta a l’expedient i que incorpora el càlcul de les desviacions de 

finançament (annex I), el càlcul dels saldos de dubtós cobrament (annex II), i 

l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el 

exercici 2012 sobre la liquidació del pressupost (annex III). 

 

Fonaments jurídics. 

Articles 191.3 i 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Articles 90 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 

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

les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 

Articles 21, 23 i 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Articles 15 a 26 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 

d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià de l’exercici 2012, ordenant a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent 
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de Segrià que diligenciï aquesta liquidació, el resultat pressupostari de la qual és el 

següent: 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2012: 

 
 DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 1.210.579,48 1.015.082,66  195.496,82 
b. Altres operacions no financeres 381.789,67 793.553,82  -411.764,15 
1. Total operacions no financeres (a+b) 1.592.369,15 1.808.636,48  -216.267,33 
2. Actius financers 0,00 0,00  0,00 
3. Passius financers 247.553,40 58.768,57  188.784,83 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 1.839.922,55 1.867.405,05  -27.482,50 
AJUSTOS     
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals   0,00  
5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici   183.625,70  
6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici   247.553,40  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    -91.410,20 

 

 

Segon.- Aprovar el romanent de tresoreria a data 31 de desembre de 2012, amb el 

següent detall: 

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA: 

 
 Imports any 2012 Imports any 2011 

1. (+) Fons líquids  135.764,28  29.101,64 

2. (+) Drets pendents de cobrament  1.070.885,05  945.409,54 

(+) del pressupost corrent 666.746,25  702.201,71  

(+) de pressupostos tancats 406.894,35  245.245,95  

(+) d’operacions no pressupostàries 3.375,47  4.092,90  

(−) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 6.131,02  6.131,02  

3. (−) Obligacions pendents de pagament  616.774,08  399.397,28 

(+) del pressupost corrent 667.330,55  160.734,33  

(+) de pressupostos tancats 1.889,23  239.491,93  

(+) d’operacions no pressupostàries 17.710,33  49.445,70  

(−) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 70.156,03  50.274,68  

I. Romanent de tresoreria total (1+2−3)  589.875,25  575.113,90 

II. Saldos de dubtós cobrament  159.937,02  36.902,94 

III. Excés de finançament afectat  402.421,72  598.856,21 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I−II−III)  27.516,51  -60.645,25 

 

 

Tercer.- Atès la liquidació de l’exercici 2012 amb romanent de tresoreria positiu i 

atès l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que es remeti 

l’expedient al Ple de l’Ajuntament, proposant les mesures previstes en l’article 32 

de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (destí del superàvit pressupostari), i proposant les mesures previstes en 

l’article 21 ibidem (formulació de pla econòmic-financer), respectivament. 

 

 

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

còpia diligenciada de l’expedient de liquidació del Pressupost General de 
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l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2012 a l’Administració General de 

l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en suport telemàtic. 

 

 

Cinquè.- Donar compte específic del present Decret i de la resta de l’expedient 

municipal número HISENDA-4/2013, al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

en la propera sessió que es celebri». 

 

 

De conformitat amb l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

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

90.2 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 Ple, i aquest 

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

següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, que resta 

assabentat, de la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2012, aprovada pel Decret d’Alcaldia número 154/2013, de 

data 18 de juny de 2013. 

 

 

Segon. Expedient Ple-7/2013.- Prendre coneixement, si s’escau, de la 

renúncia de la Sra. Rosa Maria Caselles Mir al càrrec d’Alcaldessa 

Presidenta de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Atès que en data 17 de juny de 2013, amb número 1067, va tenir entrada al 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, escrit presentat per la 

Il·lma. Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, del tenor literal següent: 

 

«[…] De conformitat amb l’article 40.4 del Reial decret 2568/1986, de 

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

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, presento al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià la meva renúncia al 

càrrec d’Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Aquesta renúncia al càrrec d’Alcaldessa Presidenta, no suposa la pèrdua 

de la condició de regidora de l’Ajuntament de Benavent de Segrià» (sic). 

 

De conformitat amb l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, l’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, i 

l’article 40.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor dels grups polítics 

municipals de PM, del PPC i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Prendre coneixement, acceptant-la, de la renúncia de la Sra. Rosa Maria 

Caselles Mir al càrrec d’Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià. 

 

Segon.- Requerir al Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

que compleixi el deure legal de convocar sessió extraordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per l’elecció de nou titular d’Alcaldia dins dels 

deu dies següents a la present acceptació de la renúncia. 

 

 

 

No existent altres assumptes a tractar, el Primer Tinent d’Alcalde (Sr. Serentill) 

dóna per finalitzada aquesta sessió, a les 21:15 hores del dia 25 de juny de 2013, 

de la qual aixeco la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, El Primer Tinent d’Alcalde, 

Antonio Ropero Vilaró Pere Ferran Serentill Sales 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

Segon. Expedient Ple-7/2013.- Prendre coneixement, si s’escau, de la 

renúncia de la Sra. Rosa Maria Caselles Mir al càrrec d’Alcaldessa 

Presidenta de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Segon.1. Finalitzada la votació, la Sra. Caselles abandona la Presidència del Ple, 

que és assumida pel Sr. Serentill (Primer Tinent d’Alcalde), el qual informa que 

demà es convocarà la sessió d’elecció de nou titular d’Alcaldia. 

 

Segon.2. El Sr. Català proposa que s’utilitzi el sistema de votació secreta en 

l’elecció de nou titular d’Alcaldia. La Secretaria informa que el sistema de votació 

haurà de ser decidit pel propi Ple en la mateixa sessió d’elecció. 
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