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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 16/2013 

Caràcter: extraordinària i urgent 

Data: dilluns, 23 de desembre de 2013 

Horari: de 20:10 hores a 20:55 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 

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-16/2013.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria urgent de la 

sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 

16/2013, de data 23 de desembre de 2013. 

 

2. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement 

extrajudicial de crèdits corresponents a exercicis anteriors número 1/2012. 

 

3. Expedient Hisenda-1/2013.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement 

extrajudicial de crèdits corresponents a exercicis anteriors número 1/2013. 

 

4. Expedient Hisenda-1/2013.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient de 

modificació de crèdits número 3/2013 en el Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2013. 
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5. Expedient Hisenda-1/2014.- Aprovació, si s’escau, definitiva del Pressupost 

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

 

6. Expedient 29/2013.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

301/2013, de data 5 de desembre de 2013. 

 

7. Expedient 45/2013.- Aprovació, si s’escau, definitiva de les ordenances fiscals de 

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

 

8. Expedient 46/2013.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del segon any 

d’exercici (2012) de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram 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. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient PLE-16/2013.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria 

urgent de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià número 16/2013, de data 23 de desembre 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 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 
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Únic.- Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 16/2013, de data 23 de desembre de 

2013, motivant-se aquesta urgència en la procedència de complir els terminis fixats 

pels articles 17.4 i 169.3 i 5 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 la publicitat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de les 

ordenances fiscals i del pressupost municipal, ambdós per a l’exercici 2014. 

 

 

2. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement 

extrajudicial de crèdits corresponents a exercicis anteriors número 

1/2012. 

 

Atès el compte 413 Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost vigent 

a 01/01/2012 a la comptabilitat municipal, que interessa un import total de 

46.908,22 euros. 

 

De conformitat amb els articles 162, 163, 173.5, 176.1 i 2 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, els articles 2, 3, 26 i 60.2 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, la base 

58 de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2012, aprovades definitivament en data 9 de maig de 2012 

(sessió plenària número 5/2012), i els articles 57.3 i 67 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

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

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a exercicis 

anteriors número 1/2012, que inclou un total de 23 obligacions reconegudes 

pendents d’aplicar a pressupost, aplicant-se als crèdits disponibles del Pressupost 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, important una 

quantitat de 25.142,75 euros, amb el següent detall: 

 

Assentament Data Descripció Haver (€) 

1575 01/01/2012 Liquidació contracte obres Pl. Major 2.360,00 

1576 01/01/2012 Condicionament i accessibilitat Pl. Major 613,53 

1578 01/01/2012 Cercavila i batukada festa major estiu 2011 300,00 

1579 01/01/2012 Equip so i llum festa major estiu 601,80 

1580 01/01/2012 Pans de pessic, panets i pans – festa major estiu 650,50 

1581 01/01/2012 Actuació red music dies 27-28 d’agost 3.540,00 

1582 01/01/2012 Dinar festa major estiu 1.781,20 

1583 01/01/2012 Lloguers grups electrògens festa major 1.138,46 

1584 01/01/2012 Beure regidors i musics orquestra festa major 25,30 
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1585 01/01/2012 Atraccions festa major estiu 2.006,00 

1586 01/01/2012 Renting maquinària elevadora octubre 393,40 

1587 01/01/2012 Manteniment gespa camp de futbol 885,00 

1588 01/01/2012 Replantat gespa camp de futbol 1.560,55 

1589 01/01/2012 Manteniment jardineria mes de desembre 885,00 

1590 01/01/2012 Seguretat Social laborals - novembre 3.515,67 

1591 01/01/2012 Seguretat Social funcionaris - novembre 834,98 

1592 01/01/2012 Seguretat Social Alcaldia - novembre 474,84 

1593 01/01/2012 Renting màquina elevadora desembre 70,33 

1594 01/01/2012 Nòmina desembre – Jose Luis Perpiña 1.190,52 

1595 01/01/2012 Espectacle llar infants 30/08/2011 1.805,40 

1596 01/01/2012 Lloguer wc festa major 2011 404,74 

1597 01/01/2012 Banda pubilles festa major 75,52 

1598 01/01/2012 Galetes, magdalenes, llet… dia de les dones 30,01 

Total 25.142,75 

 

Segon.- Retrotraure els efectes de la present resolució a 01/01/2012. 

 

 

3. Expedient Hisenda-1/2013.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement 

extrajudicial de crèdits corresponents a exercicis anteriors número 

1/2013. 

 

Atès el compte 413 Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost vigent 

a 01/01/2013 a la comptabilitat municipal, que interessa un import total de 

74.413,90 euros. 

 

De conformitat amb els articles 162, 163, 173.5, 176.1 i 2 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, els articles 2, 3, 26 i 60.2 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, la base 

58 de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2013, aprovades definitivament en data 14 de gener de 2013 

(Decret d’Alcaldia número 12/2013), i els articles 57.3 i 67 de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a exercicis 

anteriors número 1/2013, que inclou un total de 49 obligacions reconegudes 

pendents d’aplicar a pressupost, aplicant-se als crèdits disponibles del Pressupost 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2013, important una 

quantitat de 74.413,90 euros, amb el següent detall: 
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Assentament Data Descripció Haver (€) 

1761 01/01/2013 Obra local cívic – casal joves 21.765,47 

1762 01/01/2013 Construcció de nous serveis en el camp de futbol 14.321,44 

1763 01/01/2013 Treballs realitzats al consultori 1.133,69 

1764 01/01/2013 Reparacions varies 382,91 

1765 01/01/2013 Taules i cadires-festa major agost 2011 464,68 

1766 01/01/2013 Material informàtic-llar jubilats 975,79 

1767 01/01/2013 Muntar motors sala d’actes biblioteca 454,02 

1768 01/01/2013 Subministrament elèctric a les escoles 8.049,67 

1769 01/01/2013 Treballs al camp de futbol 103,84 

1770 01/01/2013 Treballs realitzats a les penyes-festa major estiu 537,27 

1771 01/01/2013 Treballs realitzats al col·legi 1.012,85 

1772 01/01/2013 Revisar magnetotermic bar 12,98 

1773 01/01/2013 Avaria calefacció biblioteca 1.498,33 

1774 01/01/2013 Muntar quadre endolls bar de futbol 1.508,37 

1775 01/01/2013 Treballs d’instal·lació de secamans i conectar-ho 89,39 

1776 01/01/2013 Desmuntar escenari jubilats i desconectar 83,19 

1777 01/01/2013 Muntar enceses comuns fora del quadre 606,46 

1778 01/01/2013 Reparar llums a la plaça Ajunt., reparar llum sal 713,71 

1779 01/01/2013 Treballs a l’escola 3.436,10 

1780 01/01/2013 Muntatge de les llums de nadal i reparar els focus 835,20 

1781 01/01/2013 Canviar gomes de la bomba 88,58 

1782 01/01/2013 Treballs al rellotge de l’església 1.036,24 

1783 01/01/2013 Buscar avaria consultori metge 307,63 

1784 01/01/2013 Reparació farola 1.803,80 

1785 01/01/2013 Arreglar enllumenat Avda. Catalunya, Progrés 1.145,29 

1786 01/01/2013 Treballs realitzats al consultori metge 51,04 

1787 01/01/2013 Col·locació de la bomba de calor al consultori metge 975,30 

1788 01/01/2013 Treballs a l’enllumenat carrer Portella 357,28 

1789 01/01/2013 Modificar desaigües aire acondicionat i netejar-lo 155,47 

1790 01/01/2013 Suscripció periodo 2010-2011 – procediment i procés 255,23 

1791 01/01/2013 Muntar endolls penyes, cables escenaris 800,43 

1792 01/01/2013 Buscar avaria i arreglar 161,07 

1793 01/01/2013 Instal·lació de polsador de timbre a jubilats 275,52 

1794 01/01/2013 Treure bomba Rbla. Lluis Companys, netejar i col. 477,90 

1795 01/01/2013 Diferència IVA factura Uniher pintura escola 391,86 

1796 01/01/2013 Quota de renting 102,35 

1797 01/01/2013 Quota renting 102,35 

1798 01/01/2013 Quota de rentin octubre 102,35 

1799 01/01/2013 Factura reparacions diverses – Serveis Cunyat 2.774,18 

1800 01/01/2013 Lloguer plameca mes de novembre 2012 403,40 

1801 01/01/2013 Renting maquina elevadora plameca-desembre 2012 403,40 

1802 01/01/2013 Revestiment voladís – camp de futbol 580,80 

1803 01/01/2013 Manteniment del camp de futbol agost 2012 724,71 
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1804 01/01/2013 Manteniment del camp de futbol setembre 2012 743,13 

1805 01/01/2013 Manteniment del camp de futbol novembre 2012 743,13 

1806 01/01/2013 Manteniment del camp de futbol desembre 2012 743,13 

1807 01/01/2013 Dinar nadal 2012 170,00 

1808 01/01/2013 Cistelles de nadal 2012 306,24 

1809 01/01/2013 Llibres nous per la biblioteca 246,73 

Total 74.413,90 

 

Segon.- Retrotraure els efectes de la present resolució a 01/01/2013. 

 

 

4. Expedient Hisenda-1/2013.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

de modificació de crèdits número 3/2013 en el Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2013. 

 

Atès que, en data 5 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Benavent de Segrià i el 

Fondo para la financiación de los pagos a proveedores –i a través seu, l’entitat 

financera Caixabank, S.A.– van signar el contracte de préstec regulat en el títol 

primer del 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. 

 

Atès que aquest contracte de préstec suposa l’existència de nous ingressos 

efectivament recaptats sobre els previstos en el pressupost corrent derivats d’una 

operació de crèdit, per import de 328.459,94 euros. 

 

Atès que, en data 16 de desembre de 2013, el Consell Comarcal del Segrià, en 

concepte de gestor de les subvencions derivades del Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya, ha abonat a l’Ajuntament de Benavent de Segrià l’import de 282.207,56 

euros en relació amb l’actuació PUOSC 868/2010 Renovació de la xarxa de serveis. 

 

De conformitat amb l’article 177 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, els 

articles 34.a), 35, 36, 37 i 38 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, i la base 10 de les 

Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2013, aprovades definitivament en data 14 de gener de 2013 ex 

Decret d’Alcaldia número 12/2013, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 3/2013, 

mitjançant crèdit extraordinari finançat a través de nous ingressos derivats d’una 

operació de crèdit, següent en el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2013: 
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ESTAT DE DESPESES 

 

A. Crèdits extraordinaris: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Crèdit extraordinari Crèdit definitiu 

0-310,26 Reial Decret-llei 8/2013 0,00 310,76 310,76 

0-913,17 Amortització préstec RD-Llei 8/2013 0,00 328.149,18 328.149,18 

 

ESTAT D’INGRESSOS 

 

B. Finançament mitjançant nous ingressos derivats d’una operació de crèdit: 

 
Aplicació pres. Descripció Previsió inicial Nou ingrés Previsió definitiva 

911,02 Reial Decret-llei 8/2013 0,00 328.459,94 328.459,94 

 

Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 

número 3/2013 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

a l’exercici 2013, mitjançant anunci publicat en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i 

en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per un termini de 15 dies hàbils, 

durant el qual els interessats podran presentar les reclamacions que estimin adients 

davant del Ple. Aquestes reclamacions 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 aprovat definitivament l’expedient de modificació de crèdits 

número 3/2013 (crèdit extraordinari finançat a través de nous ingressos derivats 

d’una operació de crèdit), sense necessitat d’ulterior acord plenari, entrant en vigor 

un cop complert allò previst en l’article 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, 

sens perjudici de l’establert en l’apartat següent. 

 

Tercer.- Aquest acord serà immediatament executiu en allò que fa referència als 

crèdits extraordinaris de les aplicacions 0-310,26 Reial Decret-llei 8/2013 i 0-

913,17 Amortització préstec RD-Llei 8/2013, sens perjudici de les reclamacions que 

contra ells es promoguin, les quals hauran d’ésser substanciades dins del termini de 

8 dies hàbils següents a la seva presentació, considerant-se desestimades de no 

notificar-se la seva resolució al recurrent dins d’aquest termini ex article 177.6 del 

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

Llei reguladora de les hisendes locals, i article 38.4 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. 

La causa excepcional d’interès general que justifica aquesta immediata executivitat 

és el compliment de l’article 5 del 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, amb la finalitat d’amortitzar 

anticipadament i de forma parcial el meritat préstec abans de finalitzar el present 

exercici, per import de 283.000,00 euros. 
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5. Expedient Hisenda-1/2014.- Aprovació, si s’escau, definitiva del 

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

2014. 

 

Atès que, en data 25 de novembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en la seva sessió ordinària número 15/2013, va 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 detall que consta a l’acta de 

la meritada sessió plenària, així com la plantilla del personal funcionari i laboral, la 

relació de llocs de treball i les bases d’execució del Pressupost General de 

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

 

Atès que, en data 27 de novembre de 2013 i 29 de novembre de 2013, 

respectivament, es va sotmetre el meritat acord plenari de 25 de novembre de 

2013, a tràmit d’exposició pública, per un termini de 15 dies hàbils perquè 

qualsevol interessat pugui presentar les reclamacions que consideri adients, 

mitjançant anunci publicat en el taulell d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 221. 

 

Atès que, en data 16 de desembre de 2013, amb número 2045, va tenir entrada en 

el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià un escrit d’al·legacions 

al pressupost presentant pel grup polític municipal de Convergència i Unió, del 

tenor literal següent: 

 
«[…] EXPOSO: 
Que una vegada analitzats els pressupostos aprovats inicialment pel ple de l’Ajuntament 
de Benavent en data 25 de novembre de 2013 i la documentació que l’acompanya, el grup 
municipal de CIU considera que serien convenients els canvis següents: 
 

1.- Al capítol 6 de despeses (Inversions reals) és necessari contemplar-hi la construcció 
d’una pista poliesportiva per tal de que, tant els veïns de Benavent, com la mainada 
del CEIP Sant Joan del mateix poble, poguessin dur a terme la pràctica de l’esport. 
 
2.- El nostre grup municipal demana que es reconsideri seriosament la instal·lació de la 
reproducció de la creu del terme al cementiri municipal, entenent que no és el seu lloc, 
atès que caldria que estigues situada a la Plaça Major, lloc on havia estat històricament 

fins que es va enderrocar. 
 
És per aquest motiu que 
 
DEMANEM: 
Que s’acceptin les propostes abans esmentades que fan referència a la construcció d’una 
nova pista poliesportiva i al canvi d’ubicació de la creu del terme» (sic). 

 

Atès que, en data 19 de desembre de 2013, la Secretaria Intervenció de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha evacuat certificat sobre el resultat del 

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

meritat tràmit d’exposició pública, el dies ad quem del qual fou el dia 18 de 

desembre de 2013, s’han presentat en el Registre General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià les següents reclamacions: / - Única: reclamació presentada 
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pel grup municipal de Convergència i Unió en data 16 de desembre de 2013 

(entrada 2045 en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià)» 

(sic). 

 

De conformitat amb els articles 168, 169, 170 i 171 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, els articles 22.2.e) i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local, 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, i la 

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

financera, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest –en votació separada de cada apartat– 

aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals del PPC i de PM, i 4 vots en 

contra del grup polític municipal de CiU (apartat primer); 5 vots a favor dels grups 

polítics municipals del PPC i de PM, i 4 abstencions substancials del grup polític 

municipal de CiU (apartat segon); 9 vots a favor dels grups polítics municipals del 

PPC, de PM i de CiU (apartat tercer); 5 vots a favor dels grups polítics municipals 

del PPC i de PM, i 4 vots en contra del grup polític municipal de CiU (apartat quart); 

5 vots a favor dels grups polítics municipals del PPC i de PM, i 4 abstencions 

substancials del grup polític municipal de CiU (apartat cinquè); 5 vots a favor dels 

grups polítics municipals del PPC i de PM, i 4 abstencions substancials del grup 

polític municipal de CiU (apartat sisè); i 5 vots a favor dels grups polítics municipals 

del PPC i de PM, i 4 abstencions substancial del grup polític municipal de CiU 

(apartats setè, vuitè, novè i desè), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Desestimar íntegrament l’apartat primer de la reclamació presentada pel 

grup polític municipal de Convergència i Unió en data 16 de desembre de 2013, 

relativa a la construcció d’una pista poliesportiva, de conformitat amb la següent 

motivació: 

 

No es concreta el finançament de la inversió ex article 165.1.b) 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. 

 

Segon.- Estimar parcialment l’apartat segon de la reclamació presentada pel grup 

polític municipal de Convergència i Unió en data 16 de desembre de 2013, relativa 

a l’ubicació de la inversió 1-164-609,01 Instal·lació creu del cementiri, que passa a 

tenir la descripció 1-151-609,01 Instal·lació creu, amb el mateix crèdit inicial, de 

conformitat amb la següent motivació: 

 

Es modifica el grup de programa 164 (Cementiri i serveis funeraris) pel 

grup de programa 151 (Urbanisme), i es suprimeix l’apartat «del 

cementiri» en la descripció de l’aplicació pressupostària, de manera que 

la inversió definida en el pressupost no vincula la seva construcció 

imperativa en el cementiri municipal. D’aquesta manera el pressupost 
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habilita la inversió sigui en el cementiri municipal o en alguna altra 

ubicació. 

 

Tercer.- Esmenar l’estat de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2014, aprovat inicialment pel Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 25 de novembre de 2013, en els 

següents termes: 

 

1. Es modifica l’aplicació pressupostària 1-011-310,26 que passa a tenir la 

següent redacció: 

 

1-011-310,26 Reial Decret-llei 8/2013, amb un crèdit inicial de 6.000,00 

euros 

 

2. Es crea l’aplicació pressupostària 1-011-913,17 que passa a tenor la següent 

redacció: 

 

1-011-913,17 Amortització préstec RD-Llei 8/2013, amb un crèdit inicial 

de 13.000,00 euros 

 

Quart.- Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2014, en els termes aprovats inicialment pel Ple en data 

25 de novembre de 2013 esmenats de conformitat amb allò previst en els apartats 

segon i tercer d’aquest acte, 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% 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

    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     

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% 
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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% 

    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% 
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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% 

    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 
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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% 

 

 

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% 
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    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 

  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% 
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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% 

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'escombraries 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% 
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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% 

  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 6.000,00 0,39% 

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

 
Total article 31 48.900,00 3,20% 

    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 57.000,00 3,73% 

    CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

  Article 46. A entitats locals     
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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% 

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 1.246.281,33 81,66% 

    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% 
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    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% 

1-151-609,01 Instal·lació creu 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% 

  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 utillaje 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 procesos 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 
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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% 

1-011-913,17 Amortització préstec RD-Llei 8/2013 13.000,00 0,85% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Total article 91 100.698,00 6,60% 

    Total capítol 9 100.698,00 6,60% 

    Despeses de capital 272.198,50 17,84% 

    
TOTAL GENERAL 1.526.110,38 100,00% 

 

 

Cinquè.- Aprovar definitivament 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 aprovats inicialment pel Ple en data 25 de novembre de 2013. 

 

Sisè.- Aprovar definitivament les bases d’execució del Pressupost General de 

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

inicialment pel Ple en data 25 de novembre de 2013. 

 

Setè.- Demorar l’eficàcia del present acord al dia 1 de gener de 2014 ex article 

169.5 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. 

 

Vuitè.- 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, aprovats definitivament. 

 

Novè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida extracte del present 

acord, amb inclusió del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2014 aprovat definitivament, resumit per capítols, de la plantilla del 

personal funcionari i laboral, i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2014, aprovats definitivament. 

 

Desè.- Notificar aquest acord a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat 

de Catalunya, adjuntant còpia del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 
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de Segrià per a l’exercici 2014, de les seves bases d’execució, de la plantilla del 

personal funcionari i laboral, i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2014, aprovats definitivament, a través de les 

aplicacions telemàtiques corresponents. 

 

 

6. Expedient 29/2013.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

301/2013, de data 5 de desembre de 2013. 

 

En data 5 de desembre de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

va adoptar el Decret d’Alcaldia número 301/2013, del tenor literal següent: 

 
«DECRET D’ALCALDIA 

 
Decret d’Alcaldia número 301/2013 
Expedient municipal número 29/2013 
Data: 5 de desembre de 2013 
 
Antecedents 
En data 29 de juny de 2013, en el Boletín Oficial del Estado número 155, es va publicar 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 novembre de 2013, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno de 
España, va publicar l’import que la Generalitat de Catalunya finançarà en aquesta tercera fase del 
mecanisme de pagament a proveïdors per part de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per import total 
de 23.152,03 euros ex article 9 del Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny. 
 
En data 25 de novembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va aprovar la 
concertació de l’operació de crèdit a llarg termini regulada en el Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, 
per l’import màxim de 351.611,97 euros ex 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), de data 12 de novembre de 2013, 
que és del tenor literal següent en allò que aquí interessa: 
 

«[…] En cuanto al importe será el que se incluye para las facturas correspondientes en el 
campo ESTADO con el valor “Enviada al ICO” con ESTADO DE CONTABILIZACIÓN con 
valor “T-Cont. Con ámbito objetivo de artículos del RDL 8/2013”. Este importe se deberá 
reflejar como valor máximo, ya que, en su caso, se reducirá con el que se impute a las 
Comunidades Autónomas en virtud del segundo párrafo del artículo 9 del Real Decreto-ley 
8/2013, de 28 de junio […]» (sic). 

 
En data 4 de desembre de 2013, el Director de l’oficina 0524 de l’entitat bancària Caixabank, S.A. 
(entitat assignada pel Instituto de Crédito Oficial a aquest Ajuntament) ha sol·licitat verbalment a la 
Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià l’aclariment de l’import definitiu de 
l’operació de crèdit a concertar. 
 
Fonaments jurídics 
Articles 21.1.f), k) i r) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Article 53.1.e), g) i k) 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. 
 
Per tot això, Decreto, 
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Primer.- Interpretar, per fer-lo complir, l’acord del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 
25 de novembre de 2013, en la seva sessió ordinària número 15/2013, pel qual s’aprova 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 els següents termes: 
 

1. L’acord plenari de 25 de novembre de 2013 aprova la concertació de l’operació de crèdit a 
llarg termini per un import màxim de 351.611,97 euros. 

 

2. L’acord plenari de 25 de novembre de 2103 aprova la concertació de l’operació de crèdit a 
llarg termini amb una sèrie de condicions, entres les quals interessa aquí la número 5 del 
tenor literal següent: «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» (sic). 

 
3. 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), de data 12 de novembre de 2013, 
preveu que «[…] este importe [l’import de l’operació de crèdit a llarg termini concertada pel 
ple municipal] se deberá reflejar como valor máximo, ya que, en su caso, se reducirá con el 
que se impute a las Comunidades Autónomas en virtud del segundo párrafo del artículo 9 del 
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio […]» (sic). 
 

4. L’import imputat per la Generalitat de Catalunya en virtut del segon paràgraf de l’article 9 del 
Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, a l’Ajuntament de Benavent de Segrià i, pel qual és 
subroga, és de 23.152,03 euros ex publicació del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, del Gobierno de España, en data 18 de novembre de 2013. 
 

5. CONCLUSIÓ: l’import de l’operació de crèdit a llarg termini a concertar en el marc del Reial Decret-llei 8/2013, de 

28 de juny, amb l’entitat financera Caixabank, S.A. serà de 328.459,94 euros, que és el resultat de la diferència 

entre l’import màxim aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 25 de novembre de 2013 

(351.611,97 euros) i l’import subrogat per la Generalitat de Catalunya ex article 9 del Reial Decret-llei 8/2013, 

de 28 de juny (23.152,03 euros). 

 
Segon.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquest decret a 
l’entitat financera interessada. 
 
Tercer.- Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple en la propera sessió ordinària que es celebri» 
(sic). 

 

De conformitat amb l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, i l’article 53.1.k) 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, 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.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 301/2013, de data 5 de desembre de 

2013. 

 

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

notifiqui aquest acord a l’entitat financera interessada. 
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7. Expedient 45/2013.- Aprovació, si s’escau, definitiva de les ordenances 

fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014 i 

següents. 

 

Atès que, en data 4 de novembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià en la seva sessió extraordinària i urgent número 14/2013, va aprovar 

provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià números 1 a 20 per a l’exercici 2014 i següents. 

 

Atès que, en data 5 de novembre de 2013 i 8 de novembre de 2013, 

respectivament, es va sotmetre la meritada aprovació provisional d’ordenances 

fiscals a tràmit d’exposició pública, per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant 

anunci publicat en el taulell d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i en el 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 206. 

 

Atès que, en data 17 de desembre de 2013, la Secretaria Intervenció de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha evacuat certificat sobre el resultat del 

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

meritat tràmit d’exposició pública, el dies ad quem del qual fou el dia 14 de 

desembre de 2013, s’han presentat en el Registre General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià les següents reclamacions contra l’aprovació provisional de les 

Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014: / 

Única.- Proposta d’Alcaldia de data 22 de novembre de 2013, entrada en el Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 22 de novembre de 2013 

(registre 1937)» (sic). 

 

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 

grups polítics municipals del PPC i de PM, i 4 abstencions substancials del grup 

polític municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Estimar íntegrament l’al·legació primera de les presentades per l’Alcaldia 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 22 de novembre de 2013, relativa a 

la modificació de l’article 5 de l’Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost 

sobre vehicles de tracció mecànica, que queda redactat en els següents termes: 

 
1. Gaudiran d’una bonificació del 75 % de la quota els titulars dels vehicles tipus turisme 
(epígraf A de l’article 4.1) amb motor elèctric o amb sistema híbrid. 
 
2. Per poder gaudir d’aquesta bonificació, aquesta haurà de ser sol·licitada per la persona 
interessada, subjecte passiu de l’impost. Amb l’escrit de sol·licitud s’haurà de presentar la 
documentació tècnica del vehicle, la documentació on consti la matrícula del vehicle i 
l’informe del fabricant del vehicle acreditant la naturalesa elèctrica o híbrida del motor del 
vehicle. 
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3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran 
efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin 
tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud de bonificació es 
realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via 
administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits 
exigits per a la seva obtenció. Aquesta bonificació perdurarà per temps indefinit fins que 
finalitzi la característica del vehicle per la qual s’ha atorgat. 

 

Segon.- Estimar íntegrament l’al·legació segona de les presentades per l’Alcaldia 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 22 de novembre de 2013, relativa a 

la modificació de l’article 3.1 de l’Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa 

per guals i reserves a la via pública, que queda redactat en els següents termes: 

 
1. Entrada o pas de vehicles de tracció mecànica a través de les voreres i amb gual 
permanent (24 hores) en locals o garatges particulars: 
- Per cada 5 metres lineals o fracció per any: 20,00 euros. 

 

Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de les següents Ordenances fiscals 

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

termes aprovats provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en 

data 4 de novembre de 2013: 

 
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 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 
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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 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 

 

Quart.- Aprovar definitivament la modificació de les següents Ordenances fiscals 

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

termes aprovats provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en 

data 4 de novembre de 2013 i esmenats de conformitat amb els apartats primer i 

segon del present acord: 

 
Ordenança fiscal 

número 3 
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal 
número 18 

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

 

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

diligenciï les ordenances fiscals aprovades definitivament. 

 

Sisè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida el text íntegre de les 

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

aprovades definitivament. 

 

 

8. Expedient 46/2013.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del segon any 

d’exercici (2012) de la concessió del servei municipal d’abastament 

d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Atès que en data 21 de desembre de 2010, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià i la mercantil CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U. van signar el 

contracte administratiu de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió. 

 

Atès que en data 2 d’agost de 2013, amb número 1315, va tenir entrada en el 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pel Sr. 

Miguel Angel Fos Vieco, Director general de la mercantil CASSA AIGÜES I 

DEPURACIÓ, S.L.U., actuant en nom i representació de la meritada mercantil, 

mitjançant el qual sol·licita la liquidació de l’equilibri econòmic de la concessió del 

servei públic d’abastament d’aigua i clavegueram de l’exercici 2011 i de l’exercici 

2012, i la previsió de taxes a aplicar a l’exercici 2013. Amb l’escrit s’adjunta 

document enquadernat rubricat “Balanç 2012 i previsió 2013”. 
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Atès que en data 30 d’octubre de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va evacuar proposta de resolució en relació amb l’expedient municipal 

número 46/2013. 

 

Atès que en data 31 d’octubre de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 277/2013, mitjançant el qual 

s’atorga a la mercantil CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U., concessionària del 

servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram, tràmit d’audiència, per un 

termini de 10 dies hàbils comptador a partir del dia següent al de la recepció de la 

notificació corresponent, perquè al·legui, si s’escau, el que consideri adient, en 

relació amb els següents expedients: 1) Expedient municipal número 46/2013.- 

Proposta de resolució de data 30 d’octubre de 2013 relativa a la sol·licitud 

presentada per l’interessat en data 2 d’agost de 2013 (entrada 1315 al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià); i 2) Expedient municipal número 

45/2013.- Proposta d’Alcaldia de data 30 d’octubre de 2013 relativa a la modificació 

de l’Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

i clavegueram. 

 

Atès que en data 22 de novembre de 2013 va finalitzar el meritat període 

d’audiència sense que l’interessat hagi presentat en el Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià cap al·legació a l’efecte. 

 

De conformitat amb la disposició transitòria primera, apartat 2, del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, els articles 193, 199, 214, 257 i 258 de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, els articles 249, 250 i 

251 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, les clàusules 6.1.1, 16.2.2, 

17.2.e) i 18.3.b) de l’annex I, i l’annex II del Contracte administratiu de gestió del 

servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, en la modalitat de concessió, de 21 de desembre de 2010, 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.- En allò que fa referència a la liquidació o restabliment de l’equilibri 

econòmic de la concessió durant el primer any d’exercici (2011), desestimar 

íntegrament la sol·licitud de l’interessat, amb la següent motivació: 

 

Aquesta sol·licitud ja va ser resolta expressament pel Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià en data 6 de setembre de 2012 (sessió ordinària número 

9/2012), resolució notificada a l’interessat en data 20 de setembre de 2012. 

Contra aquesta resolució, l’interessat va presentar recurs de reposició en data 

22 d’octubre de 2012; recurs que va ser resolt expressament pel Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 19 de novembre de 2012 (sessió 
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extraordinària número 12/2012), que el va admetre a tràmit i desestimar 

íntegrament; la resolució del recurs de reposició es va notificar a l’interessat 

en data 29 de novembre de 2012. Contra aquesta resolució expressa del 

recurs de reposició, a data d’avui, l’Ajuntament de Benavent de Segrià no té 

coneixement que s’hagi interposat recurs contenciós administratiu i, per tant, 

aquesta resolució s’ha de considerar ferma i definitiva ex article 46 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós 

administrativa. 

 

Segon.- En allò que fa referència a la liquidació o restabliment de l’equilibri 

econòmic de la concessió durant el segon any d’exercici (2012), estimar 

parcialment la sol·licitud de l’interessat, en els següents termes: 

 

1. Aprovar (autoritzar, disposar i reconèixer) una indemnització a favor de la 

mercantil concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de 

concessió –Cassa Aigües i Depuració, S.L.U.–, per import de 12.826,26 euros, 

en concepte de restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió durant el 

segon any d’exercici (2012), trencat com a conseqüència de: 

 

a) Muntatge de canonada general d’aigua potable al municipi de Benavent 

de Segrià (9.382,95 euros). 

 

b) Compra addicional, a la prevista en el contracte, d’aigua a la 

Comunitat General de Regants de Pinyana i a la Comunitat de Regants 

de l’Ull de Benavent (1.380,63 euros). 

 

c) Cànon addicional, al previst en el contracte, de l’Agència Catalana de 

l’Aigua (2.062,68 euros). 

 

Aquesta indemnització es realitzarà mitjançant compensació parcial del cànon 

anual de la concessió, de l’exercici 2012, que el concessionari ha d’abonar a 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per import de 20.000,00 euros. 

 

2. Aprovar (autoritzar, disposar i reconèixer) una indemnització a favor de la 

mercantil concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de 

concessió –Cassa Aigües i Depuració, S.L.U.–, per import de 1.492,82 euros, 

en concepte de revisió de preus del contracte administratiu de l’exercici 2012, 

de conformitat amb els següents extrems: 

 

Concepte Import 

Retribució efectiva del concessionari durant l’any 2012 45.569,27 

[+] Revisió de preus de l’exercici 2012 (4,10 %) 1.868,34 

[—]Ingressos a compte ja realitzats per l’Ajuntament 375,52 

[=] Indemnització 1.492,82 
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Aquesta indemnització es realitzarà mitjançant compensació parcial del cànon 

anual de la concessió, de l’exercici 2012, que el concessionari ha d’abonar a 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per import de 20.000,00 euros. 

 

Tercer.- En allò que fa referència a la liquidació o restabliment de l’equilibri 

econòmic de la concessió durant el tercer any d’exercici (2013), desestimar 

íntegrament la sol·licitud de l’interessat, amb la següent motivació: 

 

Les qüestions relatives a l’exercici 2013 seran objecte de tractament amb la 

liquidació i, si s’escau, restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió 

corresponent a aquesta anualitat, que encara no es troba tancada ex clàusula 

16.2.2 del contracte administratiu de gestió del servei municipal d’abastament 

d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat 

de concessió, de data 21 de desembre de 2010. 

 

Quart.- En allò que fa referència a la revisió de preus per a l’exercici 2014, 

modificar l’Ordenança fiscal número 17 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram, en els següents 

extrems: 

 

1. Incrementar les taxes originals previstes en el contracte administratiu de 

gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, de data 

21 de desembre de 2010, en un 4,1 %, amb excepció de la taxa per 

clavegueram. 

 

2. Incrementar les taxes derivades de l’apartat anterior en un 4,6 %, amb 

excepció de la taxa per clavegueram. 

 

3. Incrementar la taxa per clavegueram amb una quota de 6,15 €/trimestre, 

per preveure la correcta liquidació i, si s’escau, restabliment de l’equilibri 

econòmic de la concessió corresponent a l’anualitat 2013. 

 

Cinquè.- Desestimar la resta de sol·licituds presentades per l’interessat en virtut 

del principi de risc i ventura ex article 199 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic i la clàusula 18.3 del plec de clàusules d’explotació i de 

prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei 

municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià en la modalitat de concessió (annex I del contracte de 21 de desembre de 

2010). 

 

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

aquesta resolució a la mercantil interessada. 

 

Setè.- Legitimar a l’Alcaldia per realitzar tots els tràmits necessaris per donar  

eficàcia al present acord. 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:55 hores del dia 23 de desembre 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 

 

1. Expedient PLE-16/2013.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria 

urgent de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià número 16/2013, de data 23 de desembre de 2013. 

 

1.Únic. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: demanaríem que hagin 

els menys plens urgents possibles perquè sinó no dóna temps de poder mirar-ho. 

 

 

4. Expedient Hisenda-1/2013.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

de modificació de crèdits número 3/2013 en el Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2013. 

 

1.Únic. S’introdueix in voce la següent esmena: 

 

− Addició ex novo del crèdit extraordinari següent: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Crèdit extraordinari Crèdit definitiu 

0-310,26 Reial Decret-llei 8/2013 0,00 310,76 310,76 

 

− Modificació del crèdit extraordinari proposat que passa a tenir la següent 

redacció: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Crèdit extraordinari Crèdit definitiu 

0-913,17 Amortització préstec RD-Llei 8/2013 0,00 328.149,18 328.149,18 

 

L’acord transcrit supra incorpora la present esmena. 

 

 

5. Expedient Hisenda-1/2014.- Aprovació, si s’escau, definitiva del 

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

2014. 

 

SISTEMA DE VOTACIÓ 

 

5.1. De conformitat amb l’apartat 2.3.1 de les Normes de funcionament del Ple 

aprovades en la sessió plenària extraordinària número 10/2013, de data 1 d’agost 

de 2013, i la sol·licitud formulada per l’Alcaldia Presidència (portaveu del grup 

polític municipal del PPC) en la seva proposta d’Alcaldia de data 20 de desembre de 

2013, es procedeix a la votació separada de cada punt de la meritada proposta 

d’Alcaldia, amb excepció dels apartats setè, vuitè, novè i desè, que el Ple acorda 

votar conjuntament. Així es transcriu supra. 

 

APARTAT PRIMER 

 

5.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: jo, com vosaltres, i el 

grup de PM, estem completament d’acord en fer una pista poliesportiva. Dins de les 
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inversions que tenim fetes per l’any que ve no es contempla perquè no em pogut 

aconseguir finançament, encara que ho em intentat. La meva intenció, com la 

vostra, és poder arribar a això. Crec que ens hauríem d’assentar i si poguéssim 

aconseguir el finançament adequat, perquè Benavent no es pot endeutar més del 

que ho estem, primer perquè no ens deixaran. El nou PUOSC no contempla la pista 

poliesportiva i ens queda una part importat que podria ser la Diputació. A la 

Diputació jo ja ho he demanat, el grup dels socialistes també ho ha demanat. No sé 

si vosaltres heu fet algun pas. Seria bo per part de tots que poguéssim arribar al 

consens, d’anar-hi a una reunió amb el Sr. Reñé i el Sr. Eroles. Lo bo seria que 

proposéssiu un finançament a això. 

 

5.3. Es promou el debat generalitzat. 

 

5.4. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: amb independència de que 

nosaltres treballem sobre la proposta en paper, estem oberts a parlar del que 

convingui. 

 

5.5. Es promou el debat generalitzat sobre la ubicació d’una pista poliesportiva. 

 

5.6. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: agafo la proposta de 

CiU, ens assentem i ho parlem. 

 

APARTAT SEGON 

 

5.7. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: demanaríem que d’entrada 

es digués que no es farà al cementiri i que ja parlarem del lloc. 

 

5.8. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: l’al·legació ja ho 

contempla. La modificació és treure la referència al cementiri. 

 

APARTAT QUART 

 

5.9. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: nosaltres diem que no, però 

que consti expressament que estem oberts a parlar-hi. 
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