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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 12/2013. 

Caràcter: extraordinària i urgent. 

Data: dijous, 26 de setembre de 2013. 

Horari: de 22:10 hores a 22:15 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-12/2013.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria urgent del Ple 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 12/2013, de data 26 de setembre 

de 2013. 

 

2. Expedient 29/2013.- Aprovació, si s’escau, de la revisió del pla d’ajust aprovat 

pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 29 de març de 2012, i 

informat favorablement pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del 

Gobierno de España, en data 30 d’abril de 2012. 

 

 

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

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

sessió. 
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Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Expedient Ple-12/2013.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria 

urgent del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 12/2013, de 

data 26 de setembre 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, 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 9 vots a 

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

 

ACORD 

 

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

Segrià número 12/2013, de data 26 de setembre de 2013, motivant-se aquesta 

urgència en la procedència de complir els terminis fixats per l’article 18.1.a) 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. 

 

 

2. Expedient 29/2013.- Aprovació, si s’escau, de la revisió del pla d’ajust 

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

de 2012, i informat favorablement pel Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, del Gobierno de España, en data 30 d’abril de 

2012. 

 

En data 29 de juny de 2013 es va publicar al Boletín Oficial del Estado número 155 

el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 

morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 

problemas financieros. 

 

En data 28 d’agost de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 210/2013, mitjançant el qual s’accepta el 
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pagament de deutes que la Generalitat de Catalunya té amb l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià a través del mecanisme de finançament pel pagament als 

proveïdors regulat pel Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, i pel Reial Decret-

llei 8/2013, de 28 de juny, per un import total de 28.477,56 euros. 

 

En data 10 de setembre de 2013, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià ha diligenciat que la relació de factures (actives i acceptades 

pel proveïdor) incloses en el mecanisme de pagament regulat pel Real Decreto-ley 

8/2013, de 28 de junio, ascendeix a la quantitat de 351.611,97 euros. 

 

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

va formular la revisió del pla d’ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià en data 29 de març de 2012, i informat favorablement pel Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno de España, en data 30 d’abril 

de 2012, de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de 

juny. 

 

En data 24 de setembre de 2013, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià va informar favorablement la meritada revisió del pla d’ajust. 

 

De conformitat amb l’article 18.2 del Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de 

mesures urgents contra la morositat de les administraciones públicas i de 

recolzament a entitats locals amb problemes financers, 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 la revisió del pla d’ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià en data 29 de març de 2012, i informat favorablement pel 

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

data 30 d’abril de 2012, formulat per l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià en data 24 de setembre de 2013 en els termes que resten a l’expedient, i 

integrat per la pròpia revisió del pla d’ajust de l’entitat Ajuntament de Benavent de 

Segrià en suport normalitzat, i per un document lliure rubricat «Detalle de la 

revisión del plan de ajuste de la entidad Ayuntamiento de Benavent de Segrià». 

 

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

diligenciï la revisió del pla d’ajust i els documents que l’acompanyen aprovats 

mitjançant aquest acord. 

 

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

a l’òrgan competent del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del 

Gobierno de España, por via telemàtica i amb signatura electrònica, la revisió del 

pla d’ajust aprovada i els documents que l’acompanyen, als efectes de la seva 

valoració per aquest òrgan. Aquesta remissió tindrà lloc el dia 27 de setembre de 

2013, abans de les 18:00 hores. 
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No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 22:15 hores del dia 26 de setembre 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 

 

No n’hi ha. 
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