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DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 10/2016 

Caràcter: Extraordinària 

Data: Divendres, 25 de novembre de 2016 

Horari: de 20:05 hores a 20:10 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 

Sr. Antoni Carré Cuadrat, CIU 

Sra. Angelina Sales Batallé, CIU 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP 

 

Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHG-AM 

Sr. Antonio Català Solé, ABEHG-AM 

Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC 

Excusen la seva existència:  

Sra. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP 

 

També hi assisteix la Sra. Carmina Satorra i Espinet, Secretaria Interventora de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

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 
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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: 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Expedient municipal d’intervenció 2016/96/15. Aprovació inicial de la 

modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit per a l’aplicació del 

superàvit de 2015 per a l’amortització de deute 

2. Expedient municipal 8/2012. Amortització anticipada del préstec subscrit en 

virtut del RD-Llei 4/2012 i RD-Llei 7/2012 entre l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià i l’Institut de Crèdit Oficial 

3. Expedient municipal 29/2013. Amortització anticipada del préstec subscrit en 

virtut del RD-Llei 8/2013 entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i l’Institut de 

Crèdit Oficial 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Expedient municipal d’intervenció 15/2016. APROVACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT PER A 

L’APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT DE 2015 PER A L’AMORTITZACIÓ DE 

DEUTE 

Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari de l’exercici 2015 a 

l’amortització de deute, mitjançant provisió d’Alcaldia es va incoar expedient per 

a la concessió d’un suplement de crèdit. 

En data 21 de novembre de 2016, s’ha emès informe de Secretaria intervenció 

sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i sobre l’acompliment dels 

requisits necessaris per a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016, així com 

l’import i les operacions que es precisen per amortitzar el deute.  
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Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple i aquest aprova 

per nou vots a favor dels grups municipals de CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC 

els següents 

ACORDS 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2/2016 del 

pressupost vigent, en la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del 

superàvit pressupostari de l’exercici 2015 per amortitzar deute, amb afectació 

de les següents aplicacions pressupostàries:  

- Del Pressupost de despesa: 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

1.920.91316 Amortització préstec RD-Llei 4/2012 192.143,09 € 

1.920.91317 Amortització préstec RD-Llei 8/2013 41.198,08 € 

Import total ------------------------------------------------------------------------- 233.341,17 € 

- Del Pressupost d’ingressos: 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

1.87000 Romanent de tresoreria per a 

despeses generals 

233.341,17 € 

Import total ------------------------------------------------------------------------- 233.341,17 € 

 

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida i a l’e-tauler, per un termini de quinze dies, 

durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions 

davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el 

termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 

disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

 

2. Expedient municipal 8/2012. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DEL 

PRÉSTEC SUBSCRIT EN VIRTUT DEL RD-LLEI 4/2012 I RD-LLEI 7/2012 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ I L’INSTITUT DE 

CRÈDIT OFICIAL 
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Per Acord de Ple de la Corporació de data 29 de març de 2012, es va acordar 

l’aprovació d’un Pla d’Ajust a l’empara del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de 

febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 

necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als 

proveïdors de les entitats locals, i del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel 

qual es crea el Fons pel finançament del pagament a proveïdors. 

El Ple de la Corporació en data 14 de maig de 2012 va aprovar la concertació 

d’una operació d’endeutament a llarg termini regulada pel RD-Llei 4/2012, de 

24 de febrer i RD-Llei 7/2012, de 9 de març, i d’acord amb les següents 

característiques: 

1. Import de l’operació de crèdit a llarg termini: 247.553,40 euros. 

2. Entitat de crèdit: la que determini l’Instituto de Crédito Oficial, com agent 

de pagament. 

3. Termini d’amortització: màxim de 10 anys amb 2 anys de carència en 

l’amortització del principal. 

4. Tipus d’interès: l’equivalent al cost de finançament del Tesoro Público 

als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al 

qual s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. 

5. Altres condicions: les previstes en l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, 

per la qual es publica l’Acord de la Comisión Delegada del Gobierno 

para Asuntos Económicos d’1 de març de 2012, per a la posada en 

funcionament del mecanisme de finançament per al pagament als 

proveïdors de les Entitats Locals (BOE número 92, de 17 d’abril de 

2012). 

En data 18 de maig de 2012 es va signar el contracte de préstec entre 

l’Ajuntament i el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors 

mitjançant l’entitat de crèdit BANCO CAM, SAU. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 9 de juny de 2014, es van modificar 

les condicions del préstec anterior en virtut de l’establert en la Resolució de 13 

de maig de 2014 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, 
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per la que es dóna compliment a l’Acord de la Comissió Delegada del Govern 

per Assumptes Econòmics, de 24 d’abril, per la modificació de determinades 

condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec 

al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 

locals, en els següents termes: Reducció de 140 punts bàsics del diferencial 

aplicable sobre l’Euribor a tres mesos, quedant fixat a aquest més un marge de 

385 punts bàsics. 

Actualment, segons la intervenció, el deute viu de l’operació de préstec és de 

199.533,22 euros, i el proper venciment tindrà lloc el dia 30 de novembre de 

2016, en que s’amortitzaran 7.390,13 euros de capital, restant un deute viu de 

192.143,09 euros. 

L’Ajuntament disposa de fons de tresoreria suficients per a la cancel·lació 

d’aquest préstec, segons consta en el certificat d’arqueig de data 21 de 

novembre de 2016, motiu pel qual per ple s’ha aprovat inicialment la 

modificació de crèdit 2/2016 mitjançant suplement de crèdit per a l’aplicació del 

superàvit pressupostari de l’exercici 2015 per amortitzar deute. 

Per tot, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova amb el vot 

favorable dels nou regidors dels grups municipals CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i 

PPC, els següents  

ACORDS 

Primer. Aprovar l’amortització de la quantia de cent noranta-dos mil cent 

quaranta-tres euros amb nou cèntims (192.143,09 €), amb caràcter anticipat i 

d’acord amb les condicions i terminis establerts per l’Institut de Crèdit Local. 

Segon. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva de la 

modificació de crèdits 2/2012 aprovada pel Ple de la Corporació.  

Tercer. Facultar l’Alcalde per signar i efectuar els tràmits necessaris per al 

compliment d’aquest acord.  

Quart. Procedir a la comunicació de finalització del Pla d’Ajust vigent al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un cop formalitzada 

l’amortització íntegra del préstec. 
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3. Expedient municipal 29/2013. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DEL 

PRÉSTEC SUBSCRIT EN VIRTUT DEL RD-LLEI 8/2013 ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ I L’INSTITUT DE CRÈDIT 

OFICIAL 

Per Acord de Ple de la Corporació de data 29 de març de 2012, es va acordar 

l’aprovació d’un Pla d’Ajust a l’empara del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de 

febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 

necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als 

proveïdors de les entitats locals, i del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel 

qual es crea el Fons pel finançament del pagament a proveïdors. 

Per Ple de la Corporació celebrat el dia 26 de setembre de 2013, es va acordar 

la revisió del pla d’ajust aprovat per la Corporació en data 29 de març de 2012, 

en virtut de l’establert al 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.  

El Ple de la Corporació en data 25 de novembre de 2013 va aprovar la 

concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini regulada pel RD-Llei 

8/2013, i d’acord amb les següents característiques: 

1. Import màxim de l’operació de crèdit a llarg termini: 351.611,97 euros. 

2. Entitat de crèdit: la que determini l’Instituto de Crédito Oficial, com agent 

de pagament. 

3. Termini d’amortització: màxim de 10 anys amb els dos primers anys de 

carència en l’amortització del principal. 

4. Tipus d’interès: el previst en l’acord de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos de 7 de novembre de 2013. 

5. Altres condicions: les previstes en el Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de 

juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
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públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, i 

normativa que el desenvolupi. 

Per Decret d’Alcaldia 301/2013, de data 5 de desembre de 2013, es va 

rectificar l’import del deute existent a incloure al mecanisme de pagament a 

proveïdors, quedant a 328.459,94 euros 

En data 5 de desembre de 2013 es va signar el contracte de préstec entre 

l’Ajuntament i el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors 

mitjançant l’entitat de crèdit CAIXABANK, S.A. 

Actualment, segons la intervenció, el deute viu de l’operació de préstec és de 

41.198,08 euros, i el proper venciment tindrà lloc el dia 30 de desembre de 

2016, en que s’amortitzaran 1.420,62 euros de capital, restant un deute viu de 

39.777,46 euros. 

L’Ajuntament disposa de fons de tresoreria suficients per a la cancel·lació 

d’aquest préstec, segons consta en el certificat d’arqueig de data 21 de 

novembre de 2016, motiu pel qual per ple s’ha aprovat inicialment la 

modificació de crèdit 2/2016 mitjançant suplement de crèdit per a l’aplicació del 

superàvit pressupostari de l’exercici 2015 per amortitzar deute. 

Per tot, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova amb el vot 

favorable dels nou regidors dels partits municipals CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i 

PPC, els següents  

ACORDS 

Primer. Aprovar l’amortització de la quantia de quaranta-un mil cent noranta-

vuit euros amb vuit cèntims (41.198,08 €), amb caràcter anticipat i d’acord amb 

les condicions i terminis establerts per l’Institut de Crèdit Local. 

Segon. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva de la 

modificació de crèdits 2/2012 aprovada pel Ple de la Corporació.  

Tercer. Facultar l’Alcalde per signar i efectuar els tràmits necessaris per al 

compliment d’aquest acord.  
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Quart. Procedir a la comunicació de finalització del Pla d’Ajust vigent al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un cop formalitzada 

l’amortització íntegra del préstec. 

 

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

aquesta sessió, a mig quart de nou del vespre del dia 25 de novembre de 2016, 

de la qual aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe. 

 

Dono fe.                              Vistiplau, 

La Secretària interventora,                              L’Alcalde, 

Carmina Satorra i Espinet                              Manuel Català i Ros 
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