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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 15/2011. 

Caràcter: Extraordinària. 

Data: dilluns, 24 d’octubre de 2011. 

Horari: de 20:03 hores a 20:15 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lm. 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. 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

 

Absència inicial del 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 HISENDA-3/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva de la modificació 

de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

2. Expedient 51/2011.- Procedir, si s’escau, a realitzar el sorteig públic amb 

l’objecte de designar els membres de les meses electorals corresponents a les 

eleccions generals a celebrar el 20 de novembre de 2011. 

 

 

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 HISENDA-3/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva de la 

modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 8 de setembre de 2011, en la sessió del Ple de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià número 12/2011, es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla 

de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

per a l’exercici 2011, en els termes que consten com Annex I a aquesta proposta, 

diligenciats per la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

 

En data 13 de setembre de 2011, es va publicar en el taulell d’edictes de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, anunci a l’efecte, incoant tràmit d’informació 

pública per un termini de 20 dies hàbils. 

 

En data 15 de setembre de 2011, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 

131 (pàgina 23), es va publicar anunci a l’efecte, incoant tràmit d’informació 

pública per un termini de 20 dies hàbils. 

 

En data 19 de setembre de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

número 5966 (pàgina 48666), es va publicar anunci a l’efecte, incoant tràmit 

d’informació pública per un termini de 20 dies hàbils. 

 

En data 5 d’octubre de 2011, amb número 1857, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, escrit presentat pel Sr. Carmelo 

Jové Subirada, del tenor literal següent: «[…] Exposo: que en relació a la 

modificació de la plantilla de personal laboral fix, presento còpia de l’acte de la 

sessió ordinària del Ple núm. 9/2007 de 9 de maig de 2007, on consta al punt 4 

proposta d’acord de la funcionarització del personal laboral fix» (sic). 

 

En data 14 d’octubre de 2011, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

va evacuar certificat sobre el resultat del tràmit d’informació pública, del tenor 

literal següent: «[…] Que, segons les dades que consten en aquesta Secretaria, 

finalitzat el termini d’informació pública, el dies ad quem del qual fou el dia 13 

d’octubre de 2011, s’ha presentat al Registre General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià la següent al·legació: - Registre d’entrada número 1857, de data 5 

d’octubre de 2011 […]» (sic). 

 

De conformitat amb l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic, l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els 

articles 25 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i 
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aquest aprova per 5 vots a favor del grup polític municipal de PM i de PPC, 3 vots 

en contra del grup polític municipal de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Bernal, 

el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Carmelo Jové Subirada (registre 

d’entrada número 1857, de data 5 d’octubre de 2011), de conformitat amb la 

següent motivació: 

 

L’article 23.2 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 preveu com a 

dret fonamental dels ciutadans el dret a accedir en condicions d’igualtat a les 

funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les Lleis; en el mateix 

sentit, l’article 55.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic (infra, EBEP). 

 

Així mateix, l’article 61.1 EBEP determina que els processos selectius tindran 

caràcter obert i garantiran la llibre concurrència, sens perjudici d’allò establert per a 

la promoció interna i de les mesures de discriminació positives previstes en el propi 

Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 

A més, la incoació d’un procediment de funcionarització –en cas que després de 

l’EBEP fos jurídicament viable i, així mateix, en cas que existís cobertura legal per a 

que les Corporacions locals puguin incoar-lo– requereix que el personal afectat sigui 

fix, tal i com ho manté la doctrina (La funcionarización del personal laboral al 

servicio de las Administraciones Públicas, X. BOLTAINA BOSCH): 

 
«[…] la funcionarización restringida de un trabajador indefinido no fijo no es posible, 
porque no cumple con el requisito previsto por la ley, es decir, mantener una relación 
permanente de fijeza con la Administración. En este sentido, la propia Administración 
General del Estado y el Consejo de Estado español han mantenido un parecer idéntico: en 
este último supuesto, el dictamen núm. 3740 de 24 de enero de 2002 descarta la 
participación de aquellos empleados que no sean laborales fijos, afirmando que no es 
posible la funcionarización de cualquier otro empleado, incluyendo el personal que tengan 
una relación jurídico laboral de carácter indefinido, dado que tal personal no es fijo y por 
tanto carece de los requisitos esenciales para la adquisición del derecho a la 
funcionarización. La fórmula más respetuosa con los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, y también con los derechos de los trabajadores afectados, nos parece que es la 
que instituyó el Decreto 149/2002 de 29 de agosto de funcionarización de la Comunidad 
de Madrid, que incluye las plazas afectadas en la oferta de empleo público (art. 25.3) y 
valorando, en todo caso, en la fase de mérito, los servicios prestados como indefinidos no 
fijos, entre otros […]» (sic). 
 

En el cas que ens ocupa, sens perjudici que el treballador sigui indefinit, no 

concorren les característiques pròpies de la dotació fixa, id est: els treballadors que 

tenen un contracte de treball escrit o verbal amb la corporació local, després 

d’haver superat, per ingressar-hi, un procés selectiu públic, mitjançant concurs, 

oposició o concurs oposició lliure, integrat en una oferta d’ocupació pública, amb 

tots els requisits que això comporta, i que no s’acrediten en aquest cas. 
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El sistema madrileny és el previst en la relació de llocs de treball aprovada 

inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 8 de setembre 

de 2011, preveient per la plaça afectada la dotació mitjançant concurs oposició. 

 

Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la plantilla de personal i la relació 

de llocs de treball de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a l’exercici 2011, en 

els termes que consten com Annex I a aquesta proposta, aprovades inicialment pel 

Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 8 de setembre de 2011, 

corregint el següent error: 

 

− A la relació de llocs de treball, al lloc 18, a l’apartat “Classe” (C): 

On diu: LF 

 Ha de dir: LF/I 

 

Tercer.- Publicar aquest acord íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, adjuntant com annex el contingut 

aprovat definitivament de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 

 

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

notifiqui aquest acord al Sr. Carmelo Jové Subirada. 

 

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

diligenciï la plantilla de personal i la relació de llocs de treball modificades, 

aprovades definitivament mitjançant aquest acord. 

 

 

2. Expedient 51/2011.- Procedir, si s’escau, a realitzar el sorteig públic 

amb l’objecte de designar els membres de les meses electorals 

corresponents a les eleccions generals a celebrar el 20 de novembre de 

2011. 

 

Atès el Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso 

de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones (BOE número 232, 

de 27 de setembre 2011). 

 

Atès els articles 26 i 80 a 94 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 

Electoral General, que regulen la competència dels Ajuntaments per la formació de 

les meses electorals, mitjançant sorteig públic, de entre les persones censades 

menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure, essent preceptiu que el 

President tingui el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, 

subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent. 

 

Atès l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 140, de 3 

d’octubre de 2011, mitjançant el qual correspon al municipi de Benavent de Segrià 

l’existència de dues meses (Districte 1, Secció 001, Mesa A –de la lletra A a la K–, i 

Districte 1, Secció 001, Mesa B –de la lletra L a la Z–). 
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Atès la utilització del programa CONOCE facilitat per l’Institut Nacional d’Estadística. 

 

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposa al Ple, i aquest aprova 

per 8 vots a favor del grup polític municipal de PM, de PPC, i de CiU, i 1 abstenció 

presencial del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Procedir a realitzar el sorteig públic, per mitjà del programa CONOCE, 

amb l’objecte de designar els Presidents i Vocals de cada Mesa Electoral (2), així 

com a dos suplents per a cada un dels membres de cada Mesa, corresponents a les 

eleccions generals a celebrar el 20 de novembre de 2011, prèvia determinació de 

les persones que poden concórrer al sorteig públic, de conformitat amb l’article 26 

de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 

 

Segon.- De conformitat amb els resultats del sorteig, designar els membres de les 

Meses Electorals següents: 
 
Titulars Mesa A, Secció 001, Districte 1: 
- President: D. Andres Fernando Ibacache Gaete, DNI 41005044T, Elector núm. A0499. 
- Vocal 1r: D. Maria del Pilar Gonzalez Garcia, DNI 17867633Z, Elector núm. A0460. 
- Vocal 2n: D. Manuel Ferre Olle, DNI 40835275V, Elector núm. A0336. 
 
 
Suplents Mesa A, Secció 001, Districte 1: 
- 1r de President: D. Lluis Aldoma Estany, DNI 78074778J, Elector núm. A0015. 
- 2n de President: D. Juan Manuel Gimeno Cañas, DNI 43705360R, Elector núm. A0443. 
- 1r de Vocal 1r: D. Joan Oscar Font Cabrol, DNI 43723122F, Elector núm. A0352. 
- 2n de Vocal 1r: D. Maria Aranzazu Ibarz Magaña, DNI 47675934Q, Elector núm. A0500. 
- 1r de Vocal 2n: D. Magdalena Barbera Farre, DNI 43716493W, Elector núm. A0065. 
- 2n de Vocal 2n: D. Francesc Gene Camats, DNI 47901722J, Elector núm. A0426. 
 
 
Titulars Mesa B, Secció 001, Districte 1: 
- President: D. Antoni Maria Pique Fernandez, DNI 40894725N, Elector núm. B0219. 
- Vocal 1r: D. Jesus de Miguel Ferre, DNI 43717491B, Elector núm. B0100. 
- Vocal 2n: D. Jordi Trilla Martinoli, DNI 47692841H, Elector núm. B0508. 
 
 
Suplents Mesa B, Secció 001, Districte 1: 
- 1r de President: D. Miriam Pla Pla, DNI 78080085F, Elector núm. B0233. 
- 2n de President: D. Victoriano Teixine Pla, DNI 40865795Q, Elector núm. B0480. 
- 1r de Vocal 1r: D. Raquel Martinez de Gea, DNI 47682511S, Elector núm. B0066. 
- 2n de Vocal 1r: D. Jorge Perez Toro, DNI 36910415S, Elector núm. B0208. 
- 1r de Vocal 2n: D. Corona Lopez Perez, DNI 40833223N, Elector núm. B0024. 
- 2n de Vocal 2n: D. Alexandre Joan Perera Vidal, DNI 47676350H, Elector núm. B0198. 
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Tercer.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

notifiqui la referida designació com a President i Vocals de les Meses Electorals, i als 

seus suplents, als interessats, en el termini de tres dies. 

 

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

notifiqui el present acord a la Junta Electoral de Zona de Lleida, adjuntant la 

documentació legalment exigida. 

 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:15 hores del dia 24 d’octubre de 2011, 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 

 

 

1. Expedient HISENDA-3/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva de la 

modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

El Sr. Català pregunta que si una vegada estigui això tot arreglat, s’ha calculat el 

cost de personal? La Il·lm. Sra. Alcaldessa respon que no es farà tot de cop, i que 

s’aniran traient cada plaça que tingui partida pressupostària. 

 

El Sr. Català pregunta si s’ha parlat amb la gent [amb els empleats, s’entén]? La 

Il·lm. Sra. Alcaldessa respon que sí, que es va celebrar una reunió prèvia amb tot el 

personal. 

 

La Secretaria de l’Ajuntament informa que l’objectiu és projectar les necessitats de 

personal ideals, prioritzant les places tècnica i administrativa. 

 

 

2. Expedient 51/2011.- Procedir, si s’escau, a realitzar el sorteig públic 

amb l’objecte de designar els membres de les meses electorals 

corresponents a les eleccions generals a celebrar el 20 de novembre de 

2011. 

 

Realitzada la votació, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Bernal. 
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