AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ
LLEIDA
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Número: 12/2015
Caràcter: ordinària
Data: dimarts, 15 de setembre de 2015
Horari: de 20:30 hores a 21:25 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Assistència i quòrum
Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Manel Català Ros, Alcalde, CIU
Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU
Sra. Maite Molina Puertolas, CIU
Sr. Antoni Carré Cuadrat, CIU
Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP
Sra. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP
Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHDG-AM
Sr. Antonio Català Solé, ABEHDG-AM
Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC
Sra. Natàlia Batsi Roma, Secretaria Interventora accidental de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià.
S’excusen d’assistir-hi:
Ningú
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que
assisteixen tres o més dels regidors que formen part d’aquest Ple, així com el
President i el titular de la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià ex article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; l’article 98.c) 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 90
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts
següents:
Ordre del dia
1. Expedient Ple-12/2015.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys
actes de la sessió extraordinària de 8 de juliol de 2015 (Ple 8/2015);
extraordinària i urgent de 13 de juliol de 2015 (Ple 9/2015);
extraordinària de 30 de juliol de 2015 (Ple 10/2015); i de la
extraordinària de l’1 de setembre de 2015 (Ple 11/2015).

de les
sessió
sessió
sessió

2. Expedient Ple-12/2015.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del
número 57/2015, de 12 de març de 2015, al número 162/2015, de 9 de
setembre de 2015).
3. Expedient Hisenda 3/2015.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2014.
4. Expedient municipal 41/2015.- Proposta d’aprovació de l’elecció i proposta al
tribunal Superior de Justícia de Catalunya del nomenament per al
desenvolupament de les funcions de Jutge de Pau, Titular i Substitut, de
Benavent de Segrià.
5. Expedient Ple-12/2015.- Informes d’Alcaldia.
6. Expedient Ple-12/2015.- Assumptes d’urgència.
7. Expedient Ple-12/2015.- Precs i preguntes
1. Expedient Ple-12/2015.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys
de les actes de la sessió extraordinària de 8 de juliol de 2015 (Ple
8/2015); sessió extraordinària i urgent de 13 de juliol de 2015 (Ple
9/2015); sessió extraordinària de 30 de juliol de 2015 (Ple 10/2015); i de
la sessió extraordinària de l’1 de setembre de 2015 (Ple 11/2015).
Considerant el caràcter ordinari de la present sessió plenària i de conformitat amb
l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor dels grups polítics
municipals de CiU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 8 de juliol de
2015 (Ple 8/2015).
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Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 13 de
juliol de 2015 (Ple 9/2015).
Tercer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 30 de juliol de
2015 (Ple 10/2015).
Quart.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de l’1 de setembre
de 2015 (Ple 11/2015).
2. Expedient Ple-1/2015.- Donar compte dels Decrets adoptats per
l’Alcaldia (del número 309/2014, de 17 de desembre de 2014, al número
7/2015, de 16 de gener de 2015)
En compliment d’allò disposat a l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l’Alcaldia – Presidència dóna compte de les resolucions
adoptades que són les compreses entre els números 57/2015, de 12 de març de
2015, i 162/2015, de 9 de setembre de 2015, ambdues incloses, i el Ple, per 9 vots
a favor dels grups polítics municipals de CiU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC , acorda
restar assabentat del seu contingut.
Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte:
Núm. Decret
57/2015

Data
12/03/2015

Contingut
Expedient urbanístic número 17/2015

58/2015

16/03/2015

Expedient
12/2014

59/2015

16/03/2015

municipal

de

subvencions

número

Expedient urbanístic número 18/2015
60/2015

16/03/2015

Expedient urbanístic número 15/2015

61/2015

18/03/2015

Expedient urbanístic número 11/2015

62/2015

18/03/2015

Expedient urbanístic número 12/2015

63/2015

18/03/2015

Expedient urbanístic número 10/2015

64/2015

20/03/2015

Expedient urbanístic número 48/2014

65/2015
66/2015
67/2015
68/2015

23/03/2015
23/03/2015
26/03/2015
26/03/2015

Expedient
Expedient
Expedient
Expedient

Plaça de l’Ajuntament, 1
25132 Benavent de Segrià
Tel. 973 77 76 11
Fax. 973 77 76 27

municipal
municipal
municipal
municipal

28/2015
25/2015
urbanístic 19/2014
28/2014

Web: http://www.benaventdesegria.cat
E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat

AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ
LLEIDA
69/2015
70/2015
71/2015
72/2015
73/2015
74/2015
75/2015
76/2015
77/2015
78/2015
79/2015
80/2015
81/2015
82/2015
83/2015
84/2015
85/2015
86/2015
87/2015
88/2015
89/2015
90/2015
91/2015
92/2015
93/2015
94/2015
95/2015

26/03/2015
26/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
10/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
24/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
05/05/2015
05/05/2015
04/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
18/05/2015

96/2015
97/2015
98/2015
99/2015
100/2015
101/2015
102/2015
103/2015
104/2015
105/2015
106/2015
107/2015
108/2015
109/2015
110/2015
111/2015
112/2015

20/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
02/06/2015
03/06/2015
11/06/2015
15/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
18/06/2015
18/06/2015

Plaça de l’Ajuntament, 1
25132 Benavent de Segrià
Tel. 973 77 76 11
Fax. 973 77 76 27

Expedient municipal 28/2015
Expedient municipal subvencions 11/2014
Expedient municipal subvencions 20/2014
Expedient municipal subvencions 12/2015
Expedient municipal 46/2014
Expedient municipal 28/2014
Nomenament secretaria-interventora accidental
Expedient municipal subvencions 20/2014
Expedient municipal 6/2015
Expedient municipal subvencions 28/2014
Expedient municipal 33/2015
Expedient municipal subvencions 19/2014
Expedient municipal 34/2015
Expedient municipal 6/2015
Expedient municipal 14/2015
Expedient municipal 04/2015
Expedient municipal 19/2015
Expedient municipal subvencions 14/2015
Expedient municipal subvencions 15/2015
Expedient municipal 9/2003
Expedient municipal 46/2014
Expedient municipal subvencions 16/2015
Expedient municipal 46/2014
Expedient municipal 7/2015
Expedient contribucions especials 1/2010
Expedient contribucions especials 1/2010
Expedient Hisenda núm. 3/2015 Liquidació
pressupost 2014
Expedient municipal subvencions 17/2015
Expedient municipal 33/2015
Expedient municipal gual 9/2015
Expedient municipal subvencions 18/2015
Expedient de contractació 4/2010
Expedient municipal 20/2015
Expedient municipal urbanístic 62/2015
Expedient municipal 23/2015
Expedient municipal urbanístic 48/2014
Expedient municipal 46/2014
Expedient municipal 33/2015
Expedient municipal subvencions 27/2014
Expedient municipal urbanístic 28/2015
Expedient municipal 33/2015
Expedient municipal 33/2015
Expedient municipal 46/2014
Expedient municipal 22/2015
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113/2015
114/2015
115/2015
116/2015
117/2015
118/2015
119/2015
120/2015
121/2015

18/06/2015
19/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

122/2015
123/2015
124/2015
125/2015
126/2015
127/2015
128/2015
129/2015
130/2015
131/2015
132/2015
133/2015
134/2015
135/2015
136/2015
137/2015
138/2015
139/2015
140/2015
141/2015
142/2015

03/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
02/07/2015
06/07/2015
06/04/2015
08/07/2015
14/07/2015
16/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
03/08/2015
04/08/2015
06/08/2015

143/2015

06/08/2015

144/2015

06/08/2015

145/2015

06/08/2015

146/2015
147/2015
148/2015
149/2015
150/2015
151/2015

10/08/2015
10/08/2015
11/08/2015
11/08/2015
12/08/2015
13/08/2015
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Expedient municipal 25/2015
Expedient municipal 1/2015
Expedient municipal 46/2015
Expedient municipal 26/2015
Expedient municipal 28/2015
Expedient municipal 46/2014
Expedient llicència ambiental 5/2000-4/2008
Expedient de cartipàs 43/2015
Nomenament membres de la Junta de Govern
Local
Expedient municipal 46/2014
Expedient municipal 25/2015
Expedient municipal urbanístic 27/2015
Expedient de gual 10/2015
Expedient municipal urbanístic 30/2015
Expedient municipal 46/2014
Expedient municipal 46/2014
Expedient municipal 46/2014
Decret d’alcaldia 130/2015
Decret d’alcaldia 131/2015
Expedient municipal urbanístic 29/2015
Expedient municipal urbanístic 27/2015
Expedient municipal urbanístic 42/2014
Expedient municipal urbanístic 20/2015
Expedient municipal urbanístic 25/2015
Expedient municipal urbanístic 31/2015
Expedient municipal 57/2013
Expedient municipal 25/2014
Expedient municipal 46/2014
Expedient municipal 32/2015
Expedient de baixa del padró d’habitants num.
3/2015
Expedient de baixa del padró d’habitants num.
1/2015
Aprovació de convocatòria i bases de selecció per
a provisió en règim d’interinitat de plaça de
secretaria-intervenció.
Expedient baixes del padró d’habitants num.
2/2015
Decret d’alcaldia 146/2015
Expedient municipal 37/2015
Expedient municipal 38/2015
Expedient municipal urbanístic 36/2015
Expedient municipal 49/2015
Expedient municipal 25/2011
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152/2015
153/2015
154/2015
155/2015
156/2015
157/2015
158/2015
159/2015
160/2015
161/2015
162/2015

14/08/2015
02/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
07/09/2015
09/09/2015

3.Expedient Hisenda
pressupost 2014.

Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient

3/2015.-

municipal 21/2015
municipal 40/2015
municipal 46/2014
municipal subvencions 13/2015
municipal 40/2015
municipal 46/2014
municipal 46/2014
municipal 46/2014
municipal 52/2015
urbanístic 39/2015
hisenda 2/2015

Donar

compte

de

la

liquidació

del

Atès que l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va adoptar el Decret
d’Alcaldia número 95/2015, del tenor literal següent:
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 95/2015
Expedient Hisenda núm. 3.Liquidació Pressupost exercici 2014
Data: 18 de maig de 2015
1. ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de
desembre de 2014, el resultat següent:
1.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

1.526.110,38
200.643,61
1.726.753,99
1.316.127,31
1.316.127,31
1.195.633,85
120.493,46

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

60.889,20
0
54.949,19
5.940,01
126433,47

1.2.Pressupostd’ingressos:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

1.526.110,38
200.643,61
1.726.753,99
1.435.862,31
-7.016,19
7.016,19
1.023.531,85
405.314,27

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

437.897,14
0,00
232.261,86
221.163,80

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

626478,07

1.3 Resultat pressupostari de l’exercici:

Exercici Comptable:

2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

2014

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDE
NETS
S NETES
1.372.296,12
955.232,23

AJUSTOS

RESULTAT
417.063,89

56.550,00

262.807,98

-206.257,98
210.805,91

1.428.846,12

1.218.040,21

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

98.087,10

-98.087,10

1.428.846,12 1.316.127,31

112.718,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-

0,00

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a
despeses
grals. de finançament negatiu de l'exercici
5. Desviacions
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00
195849,79
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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1.4 Romanent de tresoreria:

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

BENAVENT DE SEGRIÀ

2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY

2014

1. (+) Fons líquids

182.883,02

2. (+) Drets pendents de cobrament

629.845,60

(+) del Pressupost corrent

405.314,27

(+) de Pressupostos tancats

221.163,80

(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

3.367,53
0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

146.207,47
120.493,46
5940,01
19.938,56
164,56

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

666.521,15

II. Saldos de dubtós cobrament

79433,72

III. Excés de finançament afectat

267163,55

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

319.923,88

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0 € i els
creditors per devolucions d'ingressos (compte 408) són de 0 €. Per la qual cosa el
romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 319.923,88 €.
[càlcul RTDG-(413)-(408)]
1.5 Desviacions de finançament.
RESUM DE LES DESVIACIONS DE FINANÇAMENT QUE AFECTEN A LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXERCICI 2014
Desviacions de finançament positives de l'exercici 2014

0,00

Desviacions de finançament negatives de l'exercici 2014

-195.849,79

Desviació de finançament acumulada a 31/12/2014

267.163,55

El total de romanents de crèdit s’incorporaran, al haver excés de finançament
afectat en el romanent de tresoreria a 31/12/2014, mitjançant Compromisos ferms
d’aportació en la seva major part i la resta mitjançant Romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals.
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir
una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i
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els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 207.761,72
d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

1.428.846,12
1.218.040,21
210.805,91
-9.747,15
6.702,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.425.801,93
1.218.040,21
207.761,72

1.7 Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de
la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb
aquell que es desprèn de la liquidació de 2014.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les
Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per
la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”,
de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig
termini de l’economia espanyola que del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau,
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació
del pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest
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cas, l'entitat local
63.696,55 €.

NO compleix la Regla de la despesa amb un marge de

-

Liquidació exercici Liquidació exercici
2013
2014

Concepte

1.308.319,28

1.189.820,81

-112.207,05

0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals.

0,00

0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.

0,00

0,00

+/-Execució d'avals.

0,00

0,00

+Aportacions de capital.

0,00

0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.

0,00

0,00

+/-Arrendament financer.

0,00

0,00

+Préstecs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.196.112,23

1.189.820,81

0,00

0,00

264.851,92

146.375,60

Unió Europea

0,00

0,00

Estat

0,00

0,00

Comunitat Autònoma

0,00

109.939,95

Diputacions

264.851,92

36.435,65

Altres Administracions Públiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.723,61

931.260,31

1.032.721,60

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques

- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)
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0,00
969.025,05
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de
deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats
recursos que estableix la regulació especial que determina la disposició final
trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2014).
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6
7
8

Nivell de deute viu
Import
(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
1.372.296,12
(-) CCEE
51.531,03
(-) QQUU
0,00
(-) ALTRES
0,00
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-23-4)
1.320.765,09
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
822.550,74
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
62,28%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -18,35 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes,
els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives,
els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
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3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general
del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi
de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte
la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials
per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es
refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els
comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes,
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació
que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Per tant, RESOLC:
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1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, en els termes que figura a
l’expedient.
2 . Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el
següent per corregir el desequilibri.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
4. Trametre telemàticament la present liquidació a la Generalitat de Catalunya
(Direcció d’Administració Local del Departament de Governació) i a l’Administració
de l’Estat.»
Feta lectura d’aquest Decret, els membres del Ple es donen per assabentats.
4. Expedient municipal 41/2015.- Proposta d’aprovació de l’elecció i
proposta al tribunal Superior de Justícia de Catalunya del nomenament per
al desenvolupament de les funcions de Jutge de Pau, Titular i Substitut, de
Benavent de Segrià.
Atès que en data 4 d’octubre de 2011, es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida número 141, acord de la Comissió de la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de nomenament del Jutge de Pau Titular
de Benavent de Segrià i del Jutge de Pau Substitut de Benavent de Segrià. La
durada d’aquests manaments és fins al dia 3 d’octubre de 2015.
Atès que en data 27 de juliol de 2015, es va publicar al taulell d’edictes de
l’Ajuntament anunci d’incoació d’un període de 20 dies hàbils (en còmput
administratiu) per a que les persones interessades en exercir la funció de Jutge de
Pau, Titular i/o Substitut de Benavent de Segrià, puguin presentar les seves
instàncies.
Atès que en data 4 d’agost de 2015, es va publicar al BOP de Lleida número 148,
anunci d’incoació d’un període de 20 dies hàbils (en còmput administratiu) per a
que les persones interessades en exercir la funció de Jutge de Pau, Titular i/o
Substitut de Benavent de Segrià, puguin presentar les seves instàncies.
Atès que en data 1 de setembre de 2015, la Secretaria de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià va certificar la presentació, dins de termini, de les sol·licituds
per part del Sr. Félix Magri Español (número d’entrada al Registre 1377, de 7
d’agost de 2015) com a Jutge de pau, sense que s’hagin presentat instàncies per a
Jutge de pau substitut.
Atès que en data 7 de setembre de 2015, amb número 1528, va tenir entrada al
Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià certificació del Jutjat Degà
de Lleida, del tenor literal següent: «Que el Edicto correspondiente a la renovación
de Jueces de Paz titular y sustituto del Ayuntamiento de BENAVENT DE SEGRIÀ ha
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estado expuesto al público por un periodo de 20 hábiles en el tablón de anuncios de
este Juzgado» .
Atès que la persona que ha presentat sol·licitud compleixen els requisits exigits per
la normativa aplicable, i atès a l’experiència demostrada pels interessats, de
conformitat amb els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial, i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, l’Alcaldia
proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor dels grups municipals de CIU,
TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC els següents
ACORDS:
Primer.- Elegir i, en conseqüència, proposar al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya el nomenament per al desenvolupament de les funcions de Jutge de Pau
Titular del municipi de Benavent de Segrià al Sr. FELIX MAGRI ESPAÑOL, amb DNI.
número 40807532N.
Segon.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que
notifiqui i doni trasllat d’aquest acord a la persona proposada, així com al Jutjat de
Pau de Benavent de Segrià, i al Jutjat Degà de Lleida, adjuntant, en aquest últim
cas, certificació de l’expedient de conformitat amb l’article 7.2 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Tercer.- Autoritzar a l’Alcaldia, a l’objecte de que, en nom de l’Ajuntament,
procedeixi a l’execució del present acord, donant-li l’impuls que correspongui i
subscrivint els documents que siguin precisos per aquesta finalitat.
5.- Expedient Ple-12/2015.- Informes d’Alcaldia.
El Sr. Català (CiU) informa sobre els següents aspectes:



Concurs plaça Secretaria–Intervenció de l’Ajuntament.
Trobada de Puntaires 2015.

6.- Expedient Ple-12/2015.- Assumptes d’urgència.
No n’hi ha.
7.- Expedient Ple-12/2015.- Precs i preguntes
7.1. La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent pregunta: Repassant els decrets
he vist el número 100, on s’ha denegat retornar la fiança a l’empresa Dinàmic que
va fer les obres del carrer Racó, suposo que no s’ha retornat, per que hi deu haver
alguna cosa que està malament?
El Sr. Sales (CiU) respon: Sí, hi han alguns defectes.
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7.2. La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent pregunta: Com estan els
contenciosos? Sabem alguna cosa de les granges?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Les dos granges estan amb mesures cautelars, es
a dir, ara s’ha d’esperar a que el Jutge digui alguna cosa, potser que d’aquí a tres o
sis mesos digui alguna cosa.
7.3. La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent pregunta: Teniu la despesa total
de la Festa major d’Estiu?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: S’ha d’acabar de contar i esperar que arribin totes
les factures.
La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: proposo de que si
tornem a penjar senyeres pel poble, els hi posem algun contrapès a la part de baix,
per que no s’emboliquin als fils, per la propera Festa Major estaria molt bé que les
poguéssim arreglar.
7.4 El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: Com està el tema del terreny
de l’Abelarda?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: A Torà els han d’autoritzar la venda, és a dir, quan
tu com ajuntament, et desprens d’un bé patrimonial t’han d’autoritzar, llavors ja
preguntarem com ho tenen.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: Això és de l’Ajuntament de Torà?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Penso que sí.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: Tot?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: No, la meitat.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Només poden vendre la meitat
que és de l’ajuntament de Torà, però l’altra meitat és dels hereus de...
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Nosaltres la idea que tenim és de comprar la
meitat, l’altra ho hauries de fer mitjançant un procediment d’expropiació, que
comporta que la meitat dels diners de l’expropiació, esperant que qualsevol dels
hereus es faci amo i reclamin al jutjat, i si no reclama ningú aquests diners se’ls
queda la Generalitat.
7.5 El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: Moció de les pedregades, com
està això Raül?
Sr. Sales (CiU) respon: Al pròxim Ple ho passarem.
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7.6 El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: Com està el tema de la
jardineria?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Si, s’ha de treure a concurs, durant l’estiu ha estat
impossible de fer-ho, no podem arribar a la primavera sense haver fet el concurs.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: He vist que s’han mort aquelles
plantes de davant de la Cooperativa, no crec, que hi hagi ni el reg allí. Per què les
hem plantat? A més s’han reduït les zones verdes.
El Sr. Sales (CIU) respon: Vam parlar amb l’Amador, i se li va reduir la factura un
20%, des del mes de gener. I del que ens hem donat compte, és que, no és que
s’hagi reduït la feina sinó el tipus de feina, perquè va surtin herba igualment als
llocs on hi ha pedretes. No es va passar la segadora, però cada quinze o vint dies
s’ha de tirar herbicida. Quan hi havia el Toni, vam adoptar acord per sis mesos, per
quan haguéssim sortit d’eleccions municipals.
7.7 El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Com està el calendari de la
posada en marxa del dipòsit i l’aigua potable?
El Sr. Sales (CIU) respon: Primer hem de veure per on passarem pel carrer Major,
lo més segur és que a principis d’octubre començarem a fer el bypas cap aquí baix.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Ara s’ha fet la tuberia d’aigua,
deu estar empalmada ja, jo no sé si paguem aigua a Pinyana a diferent preu o no?
D’on baixa l’aigua?
El Sr. Sales (CIU) respon: Ara baixa del canal.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Per això s’ha de fer probes amb el
dipòsit, després queda l’obra pendent de la sortida del carrer Progrés fins allà baix,
sinó demaneu prorroga a la Diputació s’acaba al mes desembre.
El Sr. Sales (CIU) respon: Ara hem de parlar amb els d’Aqualia per provar el dipòsit
i solucionar el tema del terreny.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Què diuen aquesta gent?
El Sr. Sales (CIU) respon: No s’ha presentat ningú.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: I l’arquitecte que els portava?
El Sr. Sales (CIU) respon: No s’ha presentat. Des d’urbanisme es va demanar una
sèrie de coses, una vegada havent el secretari aquí, lo que li demanaven no ho van
esmenar, hi ha partir de llavors ja no n’hem sabut res més.
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El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Del tema de la urbanització de la
Clamor heu rebut alguna cosa?
El Sr. Sales (CIU) respon: Falta un tràmit de l’ACA.
7.8 El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Com ha anat l’inici de
l’escola? Lo de la neteja de l’escola ho ha fet una empresa? Com es això?
El Sr. Sales (CIU) respon: El problema ha estat, que hem fet les obres els últims 15
dies, i la neteja que havien fet no ha servit de rés, s’ha tornat a embrutar de pols.
El Carmelo i el José Luis s’han dedicat tres setmanes a pintar 4 aules al pis de dalt,
hi ha repassat els pasillos, tot això, ha retrassat la neteja d’aquestes aules, per això
s’ha tingut de fer una neteja a fondo per que quedes nét.
7.9 El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: He vist que s’ha llogat una
persona?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Si, per suplir les vacances de l’agutzil, per que
sinó no arribàvem.
No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada
aquesta sessió, a les 21:25 hores del dia 15 de setembre de 2015, de la qual aixeco
la present acta com a Secretaria, donant fe.
Dono fe.
La Secretària accidental,

Vistiplau,
L’Alcalde,

Natàlia Batsi Roma

Manuel Català Ros
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