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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 2/2013. 

Caràcter: extraordinària. 

Data: dilluns, 4 de febrer de 2013. 

Horari: de 20:05 hores a 20:20 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. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

Absència de la Sra. Magdalena Pla Pla (Regidora, CiU). 

 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

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

modificació de crèdits número 1/2013. 

 

2. Expedient 27/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de 

delimitació entre els termes municipals de Vilanova de Segrià i de Benavent de 

Segrià, de data 8 de gener de 2013. 

 

3. Expedient 32/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació a títol gratuït i lliure 

de càrregues de cessió de vial. 

 

4. Expedient 32/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de nomenclatura a 

nou vial municipal. 
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5. Expedient 3/2013.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal dels tributs 

d’acreditament anual per a l’exercici 2013. 

 

 

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

de modificació de crèdits número 1/2013. 

 

En data 1 d’octubre de 2012, l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la mercantil 

MOVIR 30, S.L. van signar el contracte d’obres per a la construcció i equipament de 

consultori local, per import de 296.294,11 euros i 62.221,76 euros d’IVA (21,00%). 

 

En data 14 de gener de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 12/2013, mitjançant el qual es considera 

aprovat definitivament, per absència de reclamacions a l’acord d’aprovació inicial en 

el termini d’exposició pública, amb efectes d’1 de gener de 2013, el Pressupost 

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

 

En data 24 de gener de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 15/2013, mitjançant el qual s’aprova 

l’expedient d’incorporació anticipada de romanents de crèdit número 1/2013, que 

incrementa els crèdits de l’actual pressupost de l’exercici 2013 amb romanents de 

crèdit produïts en l’execució del pressupost de l’exercici 2012 (saldos de crèdit de 

despeses d’inversió i de capital amb finançament afectat), finançats amb ingressos 

afectats, per un import de 417.421,75 euros, i entre els qual s’inclou el següent: 

 

− A l’estat de despeses, l’aplicació 1-3-622,00 Consultori mèdic local, amb un 

crèdit de 247.421,75 euros. 

 

− A l’estat d’ingressos, l’aplicació 1-761,02 Diputació: consultori mèdic local, 

amb una previsió de 247.421,75 euros. 

 

Atès que en execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2012, s’han disposat (fase D) en concepte de contracte 

d’obres per a la construcció i equipament de consultori local, en l’aplicació 

pressupostària 1-3-622,00, l’import de 358.515,87 euros, i d’aquest s’ha reconegut 

obligacions (fase O) per import de 91.450,50 euros. 

 

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 
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articles 34.b) i g), 35, 36.1.c), 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 les 

bases 10 i 15 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, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels 

grups polítics municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. 

Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 1/2013, 

mitjançant suplement de crèdit finançat a través de baixa per anul·lació, següent al 

Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2013: 

 

A. Suplements de crèdit: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Suplement Crèdit definitiu 

3-622,00 Consultori mèdic local 247.421,75 19.643,62 267.065,37 

Total 247.421,75 19.643,62 267.065,37 

 

B. Finançament mitjançant baixa per anul·lació de crèdits que es consideren no 

necessaris per la normal execució dels serveis i inversions: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Anul·lació Crèdit definitiu 

9-270,00 Despeses imprevistes i funcions no classificades 30.000,00 19.643,62 10.356,38 

Total 30.000,00 19.643,62 10.356,38 

 

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

número 1/2013 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

a l’exercici 2013, mitjançant anunci 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 que no es presenti cap reclamació durant el període d’exposició pública es 

considerarà aprovat definitivament l’expedient de modificació de crèdits 1/2013 

(suplement de crèdit finançat amb baixa per anul·lació), entrant en vigor un cop 

complert allò previst a 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. 

 

 

2. Expedient 27/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de 

delimitació entre els termes municipals de Vilanova de Segrià i de 

Benavent de Segrià, de data 8 de gener de 2013. 

 

En data 8 de gener de 2013 es va signar l’acta de les operacions de delimitació 

entre els termes municipals de Vilanova de Segrià i de Benavent de Segrià, entre 

els Ajuntaments de Vilanova de Segrià i Benavent de Segrià, i amb l’assistència de 
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la Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals, i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, ambdós de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Atès que la meritada acta de les operacions de delimitació es va signar amb acord 

de les comissions de delimitació municipals de Benavent de Segrià i Vilanova de 

Segrià en allò que fa referència a la línia compresa entre les fites F1 a F4 i F5 a F9. 

 

Atès que la meritada acta de les operacions de delimitació es va signar amb 

desacord de les comissions de delimitació municipals de Benavent de Segrià i 

Vilanova de Segrià en allò que fa referència a la línia compresa entre les fites F4 i 

F5, de manera que la postura defensada per cada comissió municipal és la següent: 

 

− Per part de la comissió de Benavent de Segrià, la línia de terme reconeguda 

entres les fites quarta i cinquena és la recta compresa entre totes dues, tal i 

com va plantejar la Direcció General d’Administració Local, del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, en 

el seu informe sobre la línia de terme entre els municipis de Benavent de 

Segrià i de Vilanova de Segrià de data 31 de gener de 2008, que es 

fonamenta en l’anterior acta de 27 d’octubre de 1922, segons la qual la linea 

de término reconocida entre este mojón [s’entén la fita F5] y el anterior 

[s’entén la fita F4] es la recta que los une. 

 

− Per part de la comissió de Vilanova de Segrià, la línia de terme reconeguda 

entre les fites quarta i cinquena és la normal fins al marge nord-oest del 

camí dels Bancals, continua per aquest marge fins al punt de coordenades 

UTM ETRS89 31T X: 302713,6 i Y: 4619161,9 i d’aquí va en línia recta fins a 

la fita. 

 

De conformitat amb els articles 12, 13, 22.2.b) i 47.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12 i 52.2.b) 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 31 del Decret català 

244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

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

mancomunitats de Catalunya, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a 

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

de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Vilanova de Segrià i de Benavent de Segrià aixecada per les 

comissions de delimitació municipals de Vilanova de Segrià i de Benavent de 

Segrià, amb l’assistència de la Direcció General d’Administració Local, del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals, i de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya, ambdós de la Generalitat de Catalunya, de data 8 de gener de 2013. 
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Segon.- En relació amb el desacord de les comissions de delimitació municipals de 

Benavent de Segrià i de Vilanova de Segrià en allò que fa referència a la línia 

compresa entre les fites F4 i F5, realitzar les següents al·legacions a la Direcció 

General d’Administració Local, del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals, de la Generalitat de Catalunya ex article 31.5 del Decret català 

244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

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

mancomunitats de Catalunya: 

 

Única.- En cas que la línia de terme reconeguda entre les fites quarta i 

cinquena, essent la recta compresa entre totes dues –segons la posició 

d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià que es motiva en l’anterior 

acta de l’operació practicada per a reconèixer la línia de terme i 

assenyalar les fites comunes als termes municipals de Benavent de 

Lleida i de Vilanova de Segrià, de 27 d’octubre de 1922–, generi una 

disfunció territorial, atès que immobles situats a Vilanova de Segrià 

reben prestacions de serveis municipals essencials (v.gr., aigua i 

clavegueram), aquesta disfunció s’hauria d’esmenar incrementant el 

terme municipal de Benavent de Segrià, i no reduint-lo (que és el que 

proposa la comissió de Vilanova de Segrià), atès que és aquest 

Ajuntament de Benavent de Segrià el prestatari dels serveis municipals 

essencials a aquesta zona de Vilanova de Segrià, qüestió contrària a la 

competència territorial definida a l’article 12.1 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a l’article 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. 

 

En conclusió, si es volgués esmenar la disfunció que representa que 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià presti serveis i tributacions fora del 

seu terme municipal, s’hauria de proposar la següent delimitació entre 

les fites F4 i F5 (en groc): 
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En cas que no s’esmeni la meritada disfunció, la línia de terme ha 

d’ésser la recta compresa entre les fites F4 i F5, ja que així ho estableix 

l’acta de 27 d’octubre de 1922; qualsevol variació d’aquesta acta 

suposaria una alteració encoberta dels límits municipals. 

 

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

diligenciï l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 

Vilanova de Segrià i de Benavent de Segrià aixecada per les comissions de 

delimitació municipals de Vilanova de Segrià i de Benavent de Segrià, amb 

l’assistència de la Direcció General d’Administració Local, del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals, i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 

ambdós de la Generalitat de Catalunya, de data 8 de gener de 2013, aprovada 

mitjançant el present acord. 

 

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

notifiqui aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, i a 

l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, adjuntant certificat acreditatiu d’aquest extrem 

i còpia confrontada de l’acta diligenciada. 
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3. Expedient 32/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació a títol gratuït 

i lliure de càrregues de cessió de vial. 

 

En data 20 de desembre de 2012, es va signar entre l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià i el Sr. Jaume Escuer Pujol el “conveni relatiu a la urbanització, alineació i 

sanejament del vial del carrer Ponent, a l’alçada dels seus números 2(4), 14 i 16, i 

del vial del nou carrer Cal Abril”. 

 

L’obligació primera en el meritat conveni de les assumides pel Sr. Jaume Escuer 

Pujol és del tenor literal següent: 

 
«Primera.- Cessió de terrenys qualificats urbanísticament com a sistema viari. 
El Sr. Jaume Escuer Pujol, mitjançant aquest acte, i en compliment de la condició específica primera de la llicència d’obres atorgada 

per la Comissió de Govern [actual, Junta de Govern Local] de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 11 de juny de 2001, 
ratifica la cessió obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues realitzada en data 12 de juliol de 2001 pel Sr. Pere Escuer Florensa, a favor 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, del seu dret de propietat de les finques següents ex annex V: 

 
Parcel·la 3 Solar classificat com a sòl urbà, qualificat com a sistema viari (clau A), de superfície 12,30 m², integrant 

del carrer Ponent. 

 
Parcel·la 4 Solar classificat com a sòl urbà, qualificat com a sistema viari (clau A), de superfície 42,73 m², integrant 

del carrer Ponent. 

 
Parcel·la 5 Solar classificat com a sòl urbà, qualificat com a sistema viari (clau A), de superfície 278,67 m², integrant 

de nou carrer, proposat aquí com carrer Cal Abril» (sic). 

 

L’obligació segona en el meritat conveni de les assumides pel Sr. Jaume Escuer 

Pujol és del tenor literal següent: 

 
«Segona.- Cessió anticipada de terrenys qualificats urbanísticament com a sistema viari. 
El Sr. Jaume Escuer Pujol, mitjançant aquest acte, cedeix anticipadament, gratuïta i lliure de càrregues, a favor de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, el seu dret de propietat de la finca següent ex annex V: 
 

Parcel·la 6 Solar classificat com a sòl urbà, qualificat com a sistema viari (clau A), de superfície 80,77 m², integrant 

del carrer Ponent» (sic). 

 

L’obligació segona en el meritat conveni de les assumides per l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià és del tenor literal següent: 

 
«Segona.- Acceptació de la cessió de terrenys. 

Atès les obligacions primera i segona assumides supra pel Sr. Jaume Escuer Pujol. 
 

De conformitat amb l’article 31 del Decret català 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals, un cop aprovat aquest conveni, l’Ajuntament de Benavent de Segrià tramitarà i, si s’escau, acceptarà les següents cessions 

d’immobles realitzades pel Sr. Jaume Escuer Pujol: 

 

Parcel·la 3 Solar classificat com a sòl urbà, qualificat com a sistema viari (clau A), de superfície 12,30 m², integrant 
del carrer Ponent. 

 

Parcel·la 4 Solar classificat com a sòl urbà, qualificat com a sistema viari (clau A), de superfície 42,73 m², integrant 
del carrer Ponent. 

 

Parcel·la 5 Solar classificat com a sòl urbà, qualificat com a sistema viari (clau A), de superfície 278,67 m², integrant 
de nou carrer, proposat aquí com carrer Cal Abril. 
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Parcel·la 6 Solar classificat com a sòl urbà, qualificat com a sistema viari (clau A), de superfície 80,77 m², integrant 

del carrer Ponent» (sic). 

 

En data 11 de gener de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 10/2013, mitjançant el qual es resol: 

 
«[…] 
 
Primer.- Atorgar al Sr. Jaume Escuer Pujol, com a propietari de la finca 415 de Benavent de Segrià, 
llicència urbanística de parcel·lació, per segregació, de la finca 415 de Benavent de Segrià, que es 
divideix en les següents finques resultants de conformitat amb el plànol d’emplaçament evacuat per 
l’arquitecte municipal en data 10 de gener de 2013, que s’aprova i s’annexa a la present resolució: 
 

FINQUES 
RESULTANTS 

Ordre Superfície Classificació Qualificació Propietat 

Número 1 214,74 m² Sòl urbà Clau 2a Jaume Escuer Pujol (40861146J) 

Número 2 317,03 m² Sòl urbà Clau 2a Jaume Escuer Pujol (40861146J) 

Número 3 414,47 m² Sòl urbà Sistema viari. Clau A Ajuntament de Benavent de Segrià (P2506300I)* 

Número 4 461,91 m² Sòl urbà Clau 2a Jaume Escuer Pujol (40861146J) 

* A reserva de l’acceptació condicionada dels terrenys pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
 
[…]» (sic). 

 

De conformitat amb l’article 15.a) i la disposició final segona de la Llei 33/2003, de 

3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, l’article 44 del 

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

Llei d’urbanisme, l’article 201 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’article 

40.1.c) del Decret català 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’urbanisme, l’article 31 del Decret català 336/1988, de 17 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i el conveni relatiu a la 

urbanització, alineació i sanejament del vial del carrer Ponent, a l’alçada dels seus 

números 2(4), 14 i 16, i del vial del nou carrer Cal Abril, de data 20 de desembre 

de 2012, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups 

polítics municipals de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Acceptar a títol gratuït i lliure de càrregues, de conformitat amb el 

“conveni relatiu a la urbanització, alineació i sanejament del vial del carrer Ponent, 

a l’alçada dels seus números 2(4), 14 i 16, i del vial del nou carrer Cal Abril”, de 20 

de desembre de 2012, la cessió que el Sr. Jaume Escuer Pujol (40861146J) realitza 

a favor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de la finca resultant número 3 de 

les segregades pel Decret d’Alcaldia número 10/2013, de data 11 de gener de 2013 

(ex parcel·les 3, 4, 5 i 6 definides en l’annex V del conveni de 20 de desembre de 

2012), amb un total de 414,47 m², que s’integren en el patrimoni local, com a bé 

demanial o de domini públic, afecte a l’ús de vial en els següents termes: a) 135,80 

m² corresponent a les parcel·les 3, 4 i 6 s’integren al carrer Ponent; i b) 278,67 m² 

corresponents a la parcel·la 5 s’integren al carrer Cal Abril. 
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Segon.- Informar al Sr. Jaume Escuer Pujol que l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià promourà l’elevació a escriptura pública del present acord, conjuntament 

amb la resta de resolucions que consten a l’expedient municipal número 32/2012, 

com a tràmit previ a l’actualització de les dades registrals i cadastrals que haurà de 

realitzar l’interessat. 

 

Tercer.- Legitimar expressament a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià perquè realitzi els tràmits adients per elevar a escriptura pública el present 

acord, així com la resta de resolucions complementàries adoptades en el marc de 

l’expedient municipal número 32/2012. 

 

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

notifiqui aquest acord al Sr. Jaume Escuer Pujol. 

 

 

4. Expedient 32/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de 

nomenclatura a nou vial municipal. 

 

En data 20 de desembre de 2012, es va signar entre l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià i el Sr. Jaume Escuer Pujol el “conveni relatiu a la urbanització, alineació i 

sanejament del vial del carrer Ponent, a l’alçada dels seus números 2(4), 14 i 16, i 

del vial del nou carrer Cal Abril”. L’obligació setena en el meritat conveni de les 

assumides per l’Ajuntament de Benavent de Segrià és del tenor literal següent: 

 
«Setena.- Atorgar el nom de “carrer Cal Abril” al nou carrer urbanitzat. 
L’Ajuntament de Benavent de Segrià atorgarà el nom de “carrer Cal Abril” al nou vial 
urbanitzat derivat del solar: 
 

Parcel·la 5 Solar classificat com a sòl urbà, qualificat com a sistema viari (clau 
A), de superfície 278,67 m², integrant de nou carrer, proposat aquí 
com carrer Cal ABril» (sic). 

 

De conformitat amb el meritat “conveni relatiu a la urbanització, alineació i 

sanejament del vial del carrer Ponent, a l’alçada dels seus números 2(4), 14 i 16, i 

del vial del nou carrer Cal Abril”, l’article 75 del Reial decret 1690/1986, d’11 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les 

entitats locals, i l’Ordre de 26 de setembre de 1989, sobre els treballs preliminars 

per la formació dels censos generals de la nació de 1990-91 i la renovació padronal 

de 1991 (BOE número 238, de 4 de octubre de 1989), l’Alcaldia proposa al Ple, i 

aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de PM, del PPC i de 

CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Atorgar la nomenclatura de “carrer Cal Abril” al nou vial urbanitzat 

perpendicular al carrer Ponent, a l’alçada de l’església Sant Joan Baptista, que 

limita a l’est amb la plaça Major i a l’oest amb el sòl avui rústic, amb el següent 

detall (amb vermell el nou carrer Cal Abril): 
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L’ordenació i numeració de façanes del carrer Cal Abril observarà el següent règim: 

 

− A la façana nord del carrer es numeraran els números parells (2, 4, 6, 8, 

etc.) a comptar des del límit est del carrer (plaça Major). 

 

− A la façana sud del carrer es numeraran els números senars (1, 3, 5, 7, etc.) 

a comptar des del límit est del carrer (plaça Major). 

 

No s’atorga en l’actualitat cap número atès que no hi ha immobles o edificis 

construïts independents a altres ja numerats en altres vies. 

 

L’ordenació i numeració de les façanes, segons el meritat ordre, continuarà cap a 

l’oest on cop es desenvolupi el SAU 2 de Benavent de Segrià. 

 

Segon.- Legitimar a l’Alcaldia per realitzar els tràmits adients per donar eficàcia al 

present acord. 

 

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

notifiqui aquest acord al Sr. Jaume Escuer Pujol i a la Delegació Provincial a Lleida 

de l’Institut Nacional d’Estadística. 

 

 

5. Expedient 3/2013.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal dels tributs 

d’acreditament anual per a l’exercici 2013. 

 

En data 14 de gener de 2013, amb número 65, va tenir entrada al Registre General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, escrit presentat pels Serveis Centrals de 

l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals, de la Diputació de 

Lleida, relatiu a la planificació tributaria per a l’exercici 2013 del cobrament de les 

taxes delegades a aquest ens instrumental. 
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Atès que l’article 10.5 de l’Ordenança fiscal número 1 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de l’impost sobre béns immobles (BOP de Lleida número 165, 

de data 27 de novembre de 2012), preveu que el període de cobrament serà entre 

el dia 1 de març i el dia 30 d’abril, tots dos inclosos, si bé per acord del Ple de 

l’Ajuntament es podrà modificar el període de cobrament voluntari, sense que en 

cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-se al Butlletí Oficial de la Província 

de Lleida i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Atès que l’article 7.2 de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (BOP de Lleida 

número 165, de data 27 de novembre de 2012), preveu que el període de 

cobrament serà entre el dia 1 de març i el dia 30 d’abril, tots dos inclosos, si bé per 

acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el període de cobrament voluntari, 

sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-se al Butlletí Oficial 

de la Província de Lleida i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Atès que l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal número 7 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de la taxa per cementiri municipal (BOP de Lleida número 

165, de data 27 de novembre de 2012), preveu que el període de cobrament serà 

entre el dia 1 d’octubre i el dia 30 de novembre, tots dos inclosos, si bé per acord 

del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el període de cobrament voluntari, sense 

que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-se en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Atès que l’article 7.4 de l’Ordenança fiscal número 8 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de la taxa per recollida, transport i tractament 

d’escombraries i altres residus urbans (BOP de Lleida número 165, de data 27 de 

novembre de 2012), preveu que el període de cobrament serà entre el dia 1 

d’octubre i el dia 30 de novembre, tots dos inclosos, si bé per acord del Ple de 

l’Ajuntament es podrà modificar el període de cobrament voluntari, sense que en 

cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-se en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

De conformitat amb aquests antecedents i fonaments jurídics, i de conformitat amb 

l’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament general de recaptació, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 

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

presencial de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Establir el següent calendari fiscal dels tributs d’acreditament anual per a 

l’exercici 2013, essent el seu període voluntari de pagament el següent: 
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Calendari fiscal per a l’exercici 2013 (tributs delegats a l’OAGRTL) 

Període voluntari de pagament 

Tribut Dies a quo Dies ad 
quem 

Cobrança 
ex OAGRTL 

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 20/02/2013 19/04/2013 1a cobrança 

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 20/09/2013 19/11/2013 3a cobrança 

Impost sobre béns immobles de característiques especials 02/05/2013 01/07/2013 2a cobrança 
Impost de vehicles de tracció mecànica 20/02/2013 19/04/2013 1a cobrança 

Impost d’activitats econòmiques 20/09/2013 19/11/2013 3a cobrança 
Taxa per cementiri municipal 02/05/2013 01/07/2013 2a cobrança 
Taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries i altres residus urbans 02/05/2013 01/07/2013 2a cobrança 

 

Els subjectes passius que tinguin domiciliada la quota per l’impost sobre béns 

immobles de naturalesa urbana i per l’impost sobre béns immobles de 

característiques especials es liquidaran, sense cap cost addicional pel contribuent, 

entres fraccions. Les dates aproximades de càrrec de cadascuna de les tres 

fraccions són: 

 

− 1a fracció: el 31 de maig de 2013. 

− 2a fracció: el 4 d’agost de 2013. 

− 3a fracció: el 28 d’octubre de 2013. 

 

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell 

d’anuncis de l’Ajuntament, tot advertint que cadascun dels períodes de cobrament 

anterior, i juntament amb els edictes d’aprovació i exposició pública dels diferents 

padrons la gestió dels qual sigui competència municipal, es publicaran els 

corresponents anuncis de cobrança ex article 24 RGR. 

 

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

notifiqui aquest acord a l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs 

locals, de la Diputació de Lleida. 

 

 

 

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

finalitzada aquesta sessió, a les 20:20 hores del dia 4 de febrer de 2013, de la qual 

aixeco la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

2. Expedient 27/2011.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de 

delimitació entre els termes municipals de Vilanova de Segrià i de 

Benavent de Segrià, de data 8 de gener de 2013. 

 

2.1. A instància del Sr. Palau, s’introdueix in voce una esmena a la proposta 

d’Alcaldia, consistent en l’alteració de la imatge que consta a l’apartat segon. La 

votació de la proposta i l’acord adoptat transcrit en aquesta acta preveuen ja la 

present esmena. 
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