AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ
LLEIDA
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Número: 1/2015
Caràcter: ordinària
Data: dilluns, 26 de gener de 2015
Horari: de 20:00 hores a 20:17 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Assistència i quòrum
Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Manuel Català Ros, Alcalde, CiU
Sra. Magdalena Pla Pla, 1r Tinent d’Alcalde, CiU
Sr. Raúl Sales Pujol, 2n Tinent d’Alcalde, CiU
Sr. Manuel Bernal Garcia, 3r Tinent d’Alcalde, CiU
Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora, PM
Sra. Violant Trilla Martinoli, Regidora, PM
Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, Regidor, PM
Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor, PPC
Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari Interventor de l’Ajuntament
S’excusen d’assistir-hi:
Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM
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.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts
següents:
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Ordre del dia
1. Expedient Ple-1/2015.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de
les actes de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2014 (Ple 13/2014); i
de la sessió extraordinària i urgent de 29 de desembre de 2014 (Ple
14/2014).
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).
3. Expedient 4/2015.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal dels tributs
d’acreditament anual per a l’exercici 2015.
4. Expedient 7/2015.- Aprovació, si s’escau, provisional del padró de subjectes
passius de la taxa per guals i reserves a la via pública de l’exercici 2015.
5. Expedient Ple-1/2015.- Informes d’Alcaldia.
6. Expedient Ple-1/2015.- Assumptes d’urgència.
7. Expedient Ple-1/2015.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Expedient Ple-1/2015.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys
de les actes de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2014 (Ple
13/2014); i de la sessió extraordinària i urgent de 29 de desembre de
2014 (Ple 14/2014)
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 8 vots a favor dels grups polítics
municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Bosch (PM),
el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 23 de desembre de
2014 (Ple 13/2014).
Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 29 de
desembre de 2014 (Ple 14/2014).
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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 309/2014, de 17 de desembre
de 2014, i 7/2015, de 16 de gener de 2015, ambdues incloses, i el Ple, per 8 vots a
favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial
de la Sra. Bosch (PM), acorda restar assabentat del seu contingut.
Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte:
Núm. Decret
309/2014
310/2014
311/2014
312/2014
313/2014
314/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7/2015

Data
17/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
12/01/2015
12/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015

Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Aprovació
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient
Expedient

Contingut
Urbanisme-75/2014
Urbanisme-70/2014
Urbanisme-72/2014
Urbanisme-69/2014
46/2014
de factures
8/2015
Subvencions-23/2014
Urbanisme-1/2015
10/2015
Subvencions-2/2014
Subvencions-17/2014
Urbanisme-65/2014

Ratificació

3. Expedient 4/2015.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal dels tributs
d’acreditament anual per a l’exercici 2015
Considerant que, en data 7 de gener de 2015, amb número 27, va tenir entrada en
el 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 tributària per a l’exercici 2015 del
cobrament de les taxes delegades a aquest ens instrumental.
Considerant 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 240, de data 31 de desembre de 2013; modificada pel BOP de Lleida
número 249, de data 31 de desembre de 2014), determina que el període de
cobrament per als valors – rebuts notificats col·lectivament es fixa 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
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inferior a dos mesos, tot publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anunci de l’Ajuntament.
Considerant que l’article 91.2 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, determina
que la liquidació i recaptació de l’impost sobre activitats econòmiques es realitzarà
pels ajuntaments.
Considerant 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 240, de data 31 de desembre de 2013; modificada pel BOP
de Lleida número 249, de data 31 de desembre de 2014), determina que el període
de cobrament de les quotes notificades col·lectivament es fixa 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 en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Considerant 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 240, de data 31 de desembre de 2013; modificada pel BOP de Lleida
número 249, de data 31 de desembre de 2014), determina que el període de
cobrament de les quotes notificades col·lectivament es fixa entre el dia 1 d’octubre i
el 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 i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Considerant 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 240, de data 31 de
desembre de 2013; modificada pel BOP de Lleida número 249, de data 31 de
desembre de 2014), determina que el període de cobrament de les quotes
notificades col·lectivament es fixa entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre, tots
dos inclosos, si bé 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 publicantse en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Considerant que l’article 5.2 de l’Ordenança fiscal número 18 de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià, reguladora de la taxa per guals i reserves a la via pública (BOP
de Lleida número 240, de data 31 de desembre de 2013; modificada pel BOP de
Lleida número 249, de data 31 de desembre de 2014), determina que el període de
cobrament de les quotes notificades col·lectivament es fixa entre el dia 1 d’octubre i
el 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 i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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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 CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció
presencial de la Sra. Bosch (PM), el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar el calendari fiscal dels tributs d’acreditament anual per a
l’exercici 2015, essent el seu període voluntari de pagament el següent:
Calendari fiscal per a l’exercici 2015 (tributs delegats a l’OAGRTL i altres)
Període voluntari de pagament
Tribut

Dies a quo

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
Impost sobre béns immobles de característiques especials
Impost d’activitats econòmiques
Impost de vehicles de tracció mecànica
Taxa per cementiri municipal (conservació)
Taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries i altres residus urbans
Taxa per guals i reserves a la via pública

20/02/2015
21/09/2015
02/05/2015
21/09/2015
20/02/2015
02/05/2015
02/05/2015
21/09/2015

Dies ad
quem
20/04/2015
20/11/2015
01/07/2015
20/11/2015
20/04/2015
01/07/2015
01/07/2015
20/11/2015

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,
en tres fraccions, la data de les quals serà fixada per l’Organisme autònom de
gestió i recaptació de tributs locals, de la Diputació de Lleida.
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el
tauler d’edictes de l’Ajuntament, tot advertint que cadascun dels períodes de
cobrament anteriors, i juntament amb els edictes d’aprovació i exposició pública
dels diferents padrons la gestió dels quals sigui competència municipal, es
publicaran en els corresponents anuncis de cobrança ex article 24 del Reial decret
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
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.
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4. Expedient 7/2015.- Aprovació, si s’escau, provisional del padró de
subjectes passius de la taxa per guals i reserves a la via pública de
l’exercici 2015
Considerant que, en data 9 de gener de 2015, els serveis administratius de
l’Ajuntament de Benavent de Segrià han confeccionat el padró provisional per
contribuent de la taxa per guals i reserves a la via pública per a l’exercici 2015.
De conformitat amb l’article 5.2 de l’Ordenança fiscal número 18 de l’Ajuntament
de Benavent de Segrià, reguladora de la taxa per guals i reserves a la via pública
(BOP de Lleida número 240, de data 31 de desembre de 2013; amb modificació al
BOP de Lleida número 249, de data 31 de desembre de 2014), l’Alcaldia proposa al
Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i
del PPC, i 1 abstenció presencial de la Sra. Bosch (PM), el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar provisionalment el padró de subjectes passius de la taxa per
guals i reserves a la via pública de l’exercici 2015, en els termes que consten a
l’expedient, per un import total de 547,12 euros.
Segon.- Sotmetre aquesta aprovació provisional a un tràmit d’informació pública,
per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Lleida i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, perquè qualsevol
interessat pugui presentar les al·legacions i reclamacions que consideri adients.
Tercer.- Aquest acord es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat
d’ulterior acord plenari, mitjançant la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en cas que no es
presenti cap al·legació o reclamació durant el termini d’informació pública. En cas
que els interessats presentin al·legacions, aquestes hauran d’ésser resoltes
expressament pel Ple abans de l’aprovació definitiva del padró fiscal.
Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que
diligenciï el padró fiscal aprovat provisionalment mitjançant el present acord.
5. Expedient Ple-1/2015.- Informes d’Alcaldia
5.Únic. La Sra. Pla (CiU) informa sobre els següents aspectes:


Festa major d’hivern.

6. Expedient Ple-1/2015.- Assumptes d’urgència
No n’hi ha.
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7. Expedient Ple-1/2015.- Precs i preguntes
7.1. El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: Està demanada a la Diputació
la canonada que va pel carrer Progrés fins a la Penya, amb un pressupost d’uns
30.000 euros, que ens la van passar al 2015. S’ha fet alguna cosa d’això?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Està previst que puguem licitar i fer l’obra. Que
pugui estar coordinada amb l’obra de la mancomunitat.
7.2. El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: He vist que a la balconada no
hi ha les banderes, abans hi havia les quatre, ara veig que no hi ha cap. Què passa
amb això?
El Sr. Bernal (CiU) respon: Les penjarem per la festa major.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: L’Ajuntament ha de tenir sempre
penjades les banderes.
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Poc a poc es van deteriorant.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Si es deterioren es compren unes
altres. Això fa Ajuntament i és obligat tan per l’Estatut com per la Constitució.
7.3. El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: S’ha acabat l’enjardinament de
les rotondes?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Pràcticament està acabat.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: I les millores?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Vam fer un petit replanteig, com a millora vam
deixar un bocí de gespa a la rotonda, sempre i quan no marxes l’aigua; es va
millorar el desguàs de la banda de La Portella, davant del triangle, perquè sortia
aigua a la carretera; com a millora també s’han arreglat la font i les lluernes.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: I els parterres de la plaça Major?
L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: És el que vam deixar per fer, ja que a nivell de
terra s’hauria de pujar una mica perquè es passarà per damunt i al cap de quatre
dies no quedarà res. S’ha d’estudiar el fer una jardinera una mica alta. I tampoc hi
ha drenatge.
El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: I l’entrada del poble, davant de la
cooperativa?
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L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Allí el problema són els gossos, que amb pedra es
difícil de netejar.

No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada
aquesta sessió, a les 20:17 hores del dia 26 de gener de 2015, de la qual aixeco la
present acta com a Secretari, donant fe.
Dono fe.
El Secretari,
Antonio Ropero Vilaró
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Vistiplau,
L’Alcalde,
Manuel Català Ros
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ANNEX D’INTERVENCIONS
5. Expedient Ple-1/2015.- Informes d’Alcaldia
5.1. El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Quin pressupost té aquesta
festa major?
5.2. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Està entre uns 8.000 o
9.000 euros aproximadament.

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 Antonio
Ropero Vilaró
Data :2015.01.27
09:05:30 CET
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