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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 14/2013. 

Caràcter: extraordinària i urgent. 

Data: dilluns, 4 de novembre de 2013. 

Horari: de 20:00 hores a 20:25 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 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-14/2013.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria urgent del Ple 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 14/2013, de data 4 de novembre 

de 2013. 

 

2. Expedient 45/2013.- Aprovació, si s’escau, provisional de les Ordenances fiscals 

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

 

 

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

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

sessió. 
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Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Expedient PLE-14/2013.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria 

urgent del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 14/2013, de 

data 4 de novembre de 2013. 

 

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

règim local, del tenor literal següent: Las sesiones plenarias han de convocarse, al 

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

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

por el Pleno. 

 

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

sessió extraordinària número 10/2013, de data 1 d’agost de 2013, d’aprovació del 

règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple, del tenor literal 

següent en allò que aquí interessa: […] La convocatòria de la sessió serà tramesa 

als membres de la Corporació amb una anticipació mínima de 2 dies hàbils, 

diferents al dia de recepció i de celebració del Ple, considerant-se dies hàbils a 

aquests efectes els dilluns a divendres no festius […]. 

 

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

les bases del règim local, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a 

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

del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

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

Segrià número 14/2013, de data 4 de novembre de 2013, motivant-se aquesta 

urgència en la procedència de complir els terminis fixats per l’article 17.1 del Reial 

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

reguladora de les hisendes locals, en allò que fa referència a l’exposició pública per 

un termini de 30 dies hàbils de les ordenances fiscals. 

 

 

2. Expedient 45/2013.- Aprovació, si s’escau, provisional de les 

Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 

2014. 

 

Atès que en data 27 de novembre de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida número 165, el text íntegre de les Ordenances fiscals números 1 

a 19 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

De conformitat amb l’article 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, i els articles 15 a 27, i 60 a 110 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 5 vots a favor dels 
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grups polítics municipals del PPC i de PM, 3 abstencions substancials del grup polític 

municipal de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents Ordenances fiscals 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014 i següents, en els 

termes que consten a l’expedient: 

 
Ordenança fiscal 

número 1 
Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança fiscal 

número 2 
Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança fiscal 
número 3 

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal 

número 4 
Reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres 

Ordenança fiscal 
número 5 

Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

Ordenança fiscal 
número 6 

Reguladora de la taxa per tramitació de documents, autoritzacions administratives i llicències 

Ordenança fiscal 
número 7 

Reguladora de la taxa per cementiri municipal 

Ordenança fiscal 

número 8 

Reguladora de la taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries i altres residus 

urbans 

Ordenança fiscal 
número 9 

Reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública 

Ordenança fiscal 
número 10 

Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 

Ordenança fiscal 
número 11 

Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança fiscal 
número 12 

Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial per particulars de les 
instal·lacions, béns i serveis municipals 

Ordenança fiscal 
número 13 

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 

Ordenança fiscal 
número 14 

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

Ordenança fiscal 
número 15 

Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies 
públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics 

Ordenança fiscal 
número 16 

General de contribucions especials 

Ordenança fiscal 

número 17 
Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram 

Ordenança fiscal 
número 18 

Reguladora de la taxa per guals i reserves a la via pública 

Ordenança fiscal 

número 19 
Reguladora del preu públic per la utilització de maquinària municipal 

Ordenança fiscal 
número 20 

Reguladora de la taxa per la instrucció i tramitació dels expedients matrimonials en forma 
civil i per la seva celebració 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

Segon.- Sotmetre aquest acord d’aprovació provisional de la modificació de les  

ordenances fiscals i d’aprovació provisional de creació d’ordenança fiscal a tràmit 

d’exposició pública, per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci en el 

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

Benavent de Segrià, per a que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i 

presentar les reclamacions que consideri adients. 

 

Tercer.- Considerar aprovat aquest acord definitivament, sense necessitat 

d’ulterior acord plenari, si en el termini d’exposició pública no es presenta cap 

reclamació. En aquest cas, es procedirà a la publicació íntegra de les Ordenances 

fiscals números 1 a 20 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià aprovades 

definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

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

diligenciï les ordenances fiscals aprovades provisionalment. 

 

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

del present acord. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:25 hores del dia 4 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 

 

2. Expedient 45/2013.- Aprovació, si s’escau, provisional de les 

Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 

2014. 

 

2.1. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: aquestes ordenances 

tal qual estan es cenyeixen estrictament al pla d’ajust. L’únic que es modifica és el 

tipus de gravamen de l’IBI, que passa del 0,78 al 0,75, i el de rústica del 0,61 al 

0,54. Hi ha congelació de tots els ingressos. Hi ha dos correccions tècniques a la 

taxa de mercat, que passa a 8 euros la parada i el pregó, abans eren 10 euros; i a 

la taxa de menjador de la llar d’infants, que serà de 5 euros, abans 4,92 euros. 

L’aigua potable es puja en funció del contracte del 4,1 al 4,6 %, segons la regla del 

contracte. El clavegueram passa de 2,53 euros trimestrals a 6,15 euros per 

despeses de manteniment, sobretot a la part de Bellagio. Hi ha una nova taxa per 

celebració de matrimonis de 50 euros per la feina administrativa. Tindrem un mes, 

en base al pressupost, per modificar-les (per exemple, rebaixar els guals a 20 

euros). A més, què us sembla rebaixar el coeficient del valor cadastral; en 

definitiva s’han de fer els mateixos diners, no sé si és més avantatjós per tota la 

gent del poble abaixar el coeficient, que ho podem fer fins al 15 de novembre. 

 

2.2. Es promou el debat generalitzat sobre la darrera proposta formulada per 

l’Il·lm. Sr. Alcalde. 

 

2.3. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: ens abstindrem. Per una 

banda, ens agrada que l’IBI comenci a baixar ja que els últims anys ha pujat molt. 

Ens agradaria que això pogués continuar baixant i com més millor. El que sí 

s’hauria de reconsiderar o estudiar és la pujada del menjador de la llar d’infants, 

que s’iguala a l’alça. La canalla que va sempre, que era 4,19 euros, es passa a 5 

euros. Per aquests puja molt. 

 

2.4. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: l’aportació que fa 

l’Ajuntament a la llar d’infants és sobre els 40.000 euros, que els aporten tots els 

veïns del poble. La família es juga durant tot el mes 12 o 13 euros, els altres 

aportem 40.000 euros. Això també és seriós. 

 

2.5. La Sra. Pla (CiU) realitza la següent intervenció: en el preu del menjador 

també compta el servei d’acollida de 13:00 a 15:00 hores. No hi havia una 

subvenció de l’Estat espanyol per les llars d’infants? 

 

2.6. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: al 2007 ja van tallar 

aquesta subvenció de l’Estat, sí que rebem la de la Generalitat, que ha anat 

baixant. 

 

2.7. La Sra. Pla (CiU) realitza la següent intervenció: quin nivell de nens hi ha? 
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2.8. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: hi ha 28 nens i potser 

hi ha dos altes noves a primers d’any. 

 

2.9. Es promou el debat generalitzat sobre l’estat d’ús i sobre la inversió de la llar 

d’infants, i també sobre el règim de la planta primera del consultori local. 


		2013-11-06T13:05:26+0100
	CPISR-1 C ANTONIO ROPERO VILARÓ




