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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 12/2012. 

Caràcter: extraordinària. 

Data: dilluns, 19 de novembre de 2012. 

Horari: de 20:00 hores a 20:05 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lma. 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. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

Absència del Sr. Manuel Català Ros (Regidor, CiU) i de la Sra. Magdalena Pla Pla 

(Regidora, CiU). 

 

 

És present el Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari Interventor de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient 27/2012.- Aprovació, si s’escau, de la resolució del recurs de reposició 

interposat pel concessionari del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram contra l’acord plenari de data 6 de setembre de 2012, relatiu a la 

liquidació de l’exercici 2011. 

 

2. Expedient 38/2012.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de l’extinció de relació 

laboral de treballadora de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per amortització del 

lloc de treball. 

 

 

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 27/2012.- Aprovació, si s’escau, de la resolució del recurs de 

reposició interposat pel concessionari del servei municipal d’abastament 

d’aigua i clavegueram contra l’acord plenari de data 6 de setembre de 

2012, relatiu a la liquidació de l’exercici 2011. 

 

En data 6 de setembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en 

la seva sessió ordinària número 9/2012, va adoptar un acord que, a reserva de 

l’aprovació definitiva de l’acta en la propera sessió ordinària que es celebri ex 

article 206 ROF, és com segueix en la seva part resolutòria: 

 
«[…] 
 
Primer.- Aprovar (autoritzar, disposar i reconèixer) una indemnització a favor de la mercantil 
concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de 
Segrià, en la modalitat de concessió –Cassa Aigües i Depuració, S.L.U.–, per import de 9.031,54 euros, 
en concepte de restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió durant el primer any d’exercici 
(2011), trencat com a conseqüència de: a) intervenció en pou de bombeig de la urbanització Bellagio 
ordenada per l’Ajuntament; i b) compra addicional d’aigua a la Comunitat General de Regants de 
Pinyana i a la Comunitat de Regants de l’Ull de Benavent. 
 
Segon.- Requerir al concessionari que procedeixi a la instal·lació de comptadors d’aigua a les següents 
dependències municipals, amb el meritament dels ingressos no tarifaris que corresponguin (3.442,94 
euros, IVA exclòs): 

 

2.a) Ajuntament (calibre 15). 
2.b) Camp de futbol, llar d’infants, jardí i casal (calibre 40). 
2.c) Ludoteca i metge (calibre 15). 
2.d) Col·legi. 
2.e) Reg Països Catalans (calibre 15). 
2.f) Reg Plaça Castell (calibre 15). 
2.g) Església (calibre 15). 
2.h) Cementiri (calibre 15). 
2.i) Reg Carrer Forques amb Avinguda Pagesia (calibre 20). 
2.j) Reg rotonda Camí de Corbins (calibre 20). 
2.k) Reg Carrer Progrés davant número 44 (calibre 15). 

 
Realitzada la instal·lació, el concessionari presentarà a l’Ajuntament de Benavent de Segrià la factura 
corresponent. 
 
Tercer.- Aprovar la revisió de preus del contracte administratiu de gestió del servei municipal 
d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de 
concessió, de 21 de desembre de 2010, per a l’exercici 2012, incrementant les taxes del servei de 
conformitat amb el coeficient teòric de revisió de la tarifa calculat pel concessionari (= 1,0410%), 
executant les següents actuacions: 
 

1. Revisar a l’alça les taxes a acreditar pel servei de subministrament d’aigua i clavegueram de 
l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en un 1,0410%, amb efectes de la liquidació del primer 
trimestre de l’exercici 2013. 
 

2. Aprovar (autoritzar, disposar i reconèixer) una indemnització a favor de la mercantil 
concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de 
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Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió –Cassa Aigües i Depuració, S.L.U.–, per 
import de 101,19 euros, en concepte de revisió de preus per a l’exercici 2012, en relació amb la 
seva retribució del primer trimestre de 2012. 
 
La revisió de la retribució del concessionari de l’exercici 2012 en un 1,0410% dels futurs 
ingressos recaptats per aquest Ajuntament relatius al primer (en allò recaptat en execituva), 
segon, tercer i quart trimestre de 2012 seran abonats al concessionari amb ocasió de la seva 
liquidació i pagament al concessionari. 

 

Quart.- Ordenar el pagament de l’esmentada quantitat de 9.132,73 euros (ex apartats primer i tercer 
d’aquest acte) al concessionari amb càrrec de l’aplicació pressupostària 1-227,99 Concessió servei de 
subministrament d’aigua i clavegueram, de l’estat de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012. 
 
Cinquè.- Desestimar la resta de sol·licituds de l’escrit presentat en data 28 de juny de 2012 pel 
concessionari ex informe de Secretaria de data 3 de setembre de 2012. 
 
Sisè.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Benavent de 
Segrià per a l’exercici 2012 i següents, en els següents termes: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM. Modificació 
de l’annex de tarifes, que passa a tenir la següent redacció: 
 
[…]» (sic). 

 

En data 17 de setembre de 2012, l’Ajuntament de Benavent de Segrià va procedir 

al pagament a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. de l’import de 9.132,73 

euros, en execució del meritat acord plenari de 6 de setembre de 2012. 

 

En data 20 de setembre de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va notificar a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. el meritat acord 

plenari de 6 de setembre de 2012. 

 

En data 22 d’octubre de 2012, amb número 1942, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la mercantil 

Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., que l’interessat denomina com recurs de 

reposició. Aquest escrit, que va ser presentat al servei de Correos y Telégrafos de 

Sabadell en data 19 d’octubre de 2012, és del tenor literal següent en la seva part 

dispositiva: 

 
«[…] 
 
SOL·LICITO: Que es tingui per presentat aquest escrit, junt amb els documents que s’acompanyen, i per 
interposat RECURS DE REPOSICIÓ contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i en els 
seus mèrits: 
 
i) Es reconegui el dèficit del Servei corresponent a l’exercici 2011 per la quantitat de 27.784,71 Euros. 
ii) S’aprovin les taxes del Servei d’acord amb la proposta presentada per CASSA en el seu escrit de 28 
de juny de 2012, i de la qual en resulten els següents termes: 
 

− Aprovació de les taxes d’altres ingressos de gestió complementaris (Connexions) amb un 
increment del 4% sobre les actualment aprovades. 

− Aprovació de les taxes de clavegueram de 3,5€/abonat/mes. 
− Aprovació de les taxes de subministrament d’aigua amb un increment del 4% als Ramaders 

(aigua i quota), i un 46% a la resta d’usos (aigua i quota). 
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iii) En cas de no aprovar-se les taxes del Servei en els termes sol·licitats, es procedeixi a aprovar i 
atorgar a CASSA una subvenció per import de 27.784,71 Euros en concepte de restabliment de l’equilibri 
econòmic de la concessió» (sic). 

 

De conformitat amb  la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 

públic, el Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, els articles 107 a 113, 116 

i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, el contracte 

administratiu de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, de 21 de 

desembre de 2010, i l’informe de legalitat de la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià de data 3 de setembre de 2012 (motivació per relationem ex 

article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’Alcaldia proposa 

al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals de PM i del 

PPC, 2 abstencions substancials del grup polític municipal de CiU, i 2 abstencions 

presencials del Sr. Català i de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Admetre a tràmit i desestimar íntegrament el recurs de reposició 

interposat per CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U. (B61142378) en data 22 

d’octubre de 2012 (registre 1942) contra l’acord plenari de data 6 de setembre de 

2012 (sessió ordinària número 9/2012), que es ratifica íntegrament en el seu 

contingut, de conformitat amb la següent motivació: 

 

De conformitat amb l’article 258.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic (infra, LCSP) –en la seva redacció original de la 

meritada llei i no la derivada de la disposició final setzena, apartat 28, de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible ex disposició transitòria setena 

ibidem–, el equilibri econòmic de la concessió és un deure per l’Administració, si bé 

la referència d’aquest equilibri no és en cada cas el que determini el contractista, 

sinó el règim financer considerat com a bàsic en l’adjudicació del contracte, id est: 

les clàusules del contracte administratiu de gestió del servei municipal 

d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

modalitat de concessió, signat en data 21 de desembre de 2010 entre el propi 

Ajuntament i la mercantil CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.U. 

 

En virtut de l’article 193 LCSP (redacció originària), els contractes s’hauran de 

complir a tenor de les seves clàusules, de manera que, pel supòsit que ens ocupa, 

ens interessen la segona i la quarta clàusules del meritat contracte, segons les 

quals i respectivament: a) el sistema de retribució del concessionari estarà 

constituïda per un import equivalent al 100,00 % de l’ingressat en voluntària per 

les taxes que generi el servei, i un 50,00 % d’allò ingressat en executiva, que 

aquell percebrà directament de l’Ajuntament, i per les altres prestacions que li 

corresponen segons el plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques 
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(revisió de preus i modificacions contractuals, qüestions a les que no fa referència 

la impugnació); i b) el concessionari abonarà el cànon de la concessió a 

l’Ajuntament, que serà de 20.000,00 euros anuals. 

 

Ambdós clàusules, en ús de la llibertat empresarial reconeguda al màxim nivell en 

l’article 38 de la Constitució espanyola de 1978, van ser proposades pel 

concessionari, que va reduir en la seva oferta econòmica les taxes –és a dir, la seva 

retribució– proposada en la licitació per l’Administració en l’article 10.b) del plec 

d’explotació i de prescripcions tècniques, i va augmentar el cànon a satisfer a 

l’Administració –és a dir, les seves despeses– proposat per aquesta (dels 11.000,00 

euros anuals ex clàusula 10.a) del plec, als 20.000,00 euros anuals proposats en la 

oferta econòmica del licitador). 

 

De no estar conforme amb el sistema de retribució al concessionari establert en la 

licitació de la concessió, l’interessat tindria que, conjunta o alternativament, haver 

impugnat el plec (la lex contractus) en el seu dia per vulneració de l’article 251.3 

ROAS o simplement no participar en una licitació que considera antieconòmica. El 

que en cap cas és de rebut és que l’interessat participi en la licitació, augmenti 

voluntàriament les despeses de la mateixa projectades (cànon), redueixi 

voluntàriament els seus ingressos (taxes), guanyant en conseqüència la licitació, i 

després quan no ha tingut els ingressos als que aspirava, exigir a l’Administració la 

compensació d’un dèficit del servei corresponent al primer exercici de la concessió 

(2011) per la quantitat de 27.784,71 euros, dèficit al que l’oferta del licitador ha 

contribuït a la seva producció, més tenint en compte que el licitador CASSA AIGÜES 

I DEPURACIÓ, S.L.U. és concessionari del servei d’abastiment d’aigua des de l’any 

2000, de manera que coneix in extenso el règim de consum en aquest terme 

municipal. 

 

Per tant, el pretès dèficit del servei sol·licitat pel concessionari, valorat en 

27.784,71 euros per a l’exercici 2011, ha d’ésser rebutjat, ja que és qüestió 

extramurs del deure de l’Administració de restabliment de l’equilibri econòmic de la 

concessió, situant-se la seva naturalesa en l’àmbit del risc i ventura en l’execució 

contractual, aspecte a assumir pel contractista ex article 199 LCSP i clàusula 18.3 

del plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques. En conseqüència, és 

ajustat a dret desestimar íntegrament la compensació pública pel dèficit del servei 

corresponent a l’exercici 2011 sol·licitat per l’interessat. 

 

Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal número 17 de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, reguladora de la taxa pel subministrament 

d’aigua i clavegueram, per a l’exercici 2013 i següents, en els següents termes: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I 

CLAVEGUERAM. Modificació de l’annex de tarifes, que passa a tenir la següent 

redacció: 

 

Annex de tarifes. 
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AIGUA  

Blocs tarifaris domèstics Tarifa (€/m³) 

Bloc I fins a 30 m³/trimestre 0,1851 

Bloc II de 30,01 a 60 m³/trimestre 0,3666 

Excés > 60,01 m³/trimestre 0,5724 

  

Blocs tarifaris industrials, comercials, obres i altres Tarifa (€/m³) 

Bloc I fins a 30 m³/trimestre 0,3299 

Bloc II de 30,01 a 60 m³/trimestre 0,5724 

Excés > 60,01 m³/trimestre 0,7781 

  

Blocs tarifaris específics (ramaders i bugaderies) Tarifa (€/m³) 

Blocs de porcs d’engreix: fins a 600 litres/trimestre i animal 

segons cartilla ramadera 

0,1851 

Blocs de truges: 5000 litres/trimestre i animal segons cartilla 

ramadera 

0,1851 

Blocs de pollastres: fins a 23 litres/trimestre i animal segons 

cartilla ramadera 

0,1851 

Blocs de guatlles i de perdius: fins a 12 litres/trimestre i animal 

segons cartilla ramadera 

0,1851 

Blocs boví: fins a 865 litres/mes i animal segons cartilla ramadera 0,1851 

Blocs de bugaderies: fins a 750 m³/trimestre 0,1851 

Excés sobre els blocs anteriors 0,5724 

Subministrament d’aigua des de l’omplidor de bótes Gratuït 

  

Quota de servei de domèstic (segons la suma dels cabals 

instantanis mínims corresponents a tots els aparells 

instal·lats al local) 

Tarifa 

(€/mensuals) 

Tipus A: cabal instal·lat inferior a 0,6 l/s 0,83 

Tipus B: cabal instal·lat igual o superior a 0,6 l/s i inferior a 1 l/s 1,10 

Tipus C: cabal instal·lat igual o superior a 1 l/s i inferior a 1,5 l/s 1,67 

Tipus D: cabal instal·lat igual o superior a 1,5 l/s i inferior a 2 l/s 1,94 

Tipus E: cabal instal·lat igual o superior a 2 l/s i inferior a 3 l/s 2,22 

Tipus F: cabal instal·lat igual o superior a 3 l/s 2,78 

  

Quota de servei industrials, comercials i obres  

Comptador de 15 mm. 2,22 

Comptador de 20 mm. 4,45 

Comptador de 25 mm. 6,66 

Comptador de 30 mm. 8,87 

  

Quota de servei diversos  

Comptador de 15 mm. 2,22 

Comptador de 20 mm. 4,45 

Comptador de 25 mm. 6,66 
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Comptador de 30 mm. 8,87 

  

CLAVEGUERAM Tarifa 

(€/trimestre) 

Quota de servei 2,53 

 

 

Annex serveis aliens. 

 

 Tarifa 

Servei 

IVA 21% 

Servei 

Fiança TOTAL 

Iva inclòs 

1. ÚS DOMÈSTIC O COMERCIAL 

Instal. Presa A,B,C o comptador comercial de 13 mm. 

    

Bateria 87,87 18,45 12,02 118,34 

Individual amb portella 248,98 52,29 12,02 313,29 

Individual amb trapilló al terra 285,12 59,88 12,02 357,02 

     

Instal. Presa D,E o comptador comercial de 15 mm.     

Bateria 91,38 19,19 12,02 122,59 

Individual amb portella 254,29 53,40 12,02 319,71 

Individual amb trapilló al terra 292,43 61,41 12,02 365,86 

     

Instal. Presa F o comptador comercial de 20 mm.     

Bateria 97,47 20,47 12,02 129,96 

Individual amb portella 291,45 61,20 12,02 364,67 

Individual amb trapilló al terra 335,16 70,38 12,02 417,56 

     

3. ÚS INCENDI 

Instal·lació per Incendis fins trapilló 

    

Tipus mm. – Polzades     

30 – 1 ¼” 541,96 113,81 12,02 667,79 

50 – 2” 1.308,20 274,72 12,02 1.594,94 

65 – 2 ½” 2.040,97 428,60 12,02 2.481,59 

     

Amb aparell de mesura     

Tipus mm. – Polzades     

30 – 1 ¼” 949,39 199,37 12,02 1.160,78 

50 – 2” 1.857,26 390,02 12,02 2.259,30 

65 – 2 ½” 2.792,02 586,32 12,02 3.390,36 

     

4. CONNEXIÓ DE BATERIES     

Nombre de sortides     

Fins 2 400,27 84,06 12,02 496,35 

Fins a 4 755,08 158,57 12,02 925,67 

Fins a 8 1.272,24 267,17 12,02 1.551,43 
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5. HIDRANTS VIA PÚBLICA     

Hidrant en columna tipus 80 mm 2.211,48 464,41 0,00 2.675,89 

Hidrant en columna tipus 100 mm 2.334,77 490,30 0,00 2.825,07 

Hidrant enterrat tipus 80 mm 1.183,27 248,49 0,00 1.431,76 

Hidrant enterrat tipus 100 mm 1.329,27 279,15 0,00 1.608,42 

L’Ajuntament està exempt de fiança     

     

6. MATERIAL DIVERS (Tots els usos)     

Portella pvc de 25 x 35 cm 28,23 5,93 0,00 34,16 

Portella pvc de 30 x 45 cm 36,04 7,57 0,00 43,61 

Portella metàl·lica de 40 x 50 cm 76,86 16,14 0,00 93,00 

Portella metàl·lica de 50 x 60 cm 84,15 17,67 0,00 101,82 

Pany portella 26,62 5,59 0,00 32,21 

Clau de pany portella 2,05 0,43 0,00 2,48 

Placa Bateria 1,85 0,39 0,00 2,24 

Placa senyalització hidrant 43,97 9,23 0,00 53,20 

Trapilló fundició 19,47 4,09 0,00 23,56 

     

7. REFORMA D’INSTAL·LACIONS I CONNEXIONS 

EXISTENTS. 

    

A pressupost en funció del treball més, en el cas d’ampliació dels tipus de subministrament, la diferència 

del nou tipus sol·licitat en relació al tipus existent. 

     

8. INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ.     

A pressupost en funció del treball més, en el cas d’ampliació dels tipus de subministrament, la diferència 

del nou tipus sol·licitat en relació al tipus existent. 

     

9. CANVI D’ÚS O NOM DEL SUBMINISTRAMENT     

Canvi en el contracte sense trasllat del comptador 37,66 7,91 0,00 45,57 

     

10. RESTABLIMENT DEL SERVEI PER SUSPENSIÓ 

TEMPORAL. 

    

Reobertura del servei 37,66 7,91 0,00 45,57 

     

11. LLICÈNCIES     

En cas de tenir despeses per permisos de les Administracions competents, aquests seran repercutits en les 

obres a realitzar. 

 

La present modificació de l’Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa pel 

subministrament d’aigua i clavegueram, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013. 

 

Tercer.- Publicar íntegrament l’ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa 

pel subministrament d’aigua i clavegueram, en els termes aprovats definitivament 

mitjançant aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
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Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

notifiqui aquest acord al concessionari del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

2. Expedient 38/2012.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de l’extinció 

de relació laboral de treballadora de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per amortització del lloc de treball. 

 

En data 14 de novembre de 2012, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

va adoptar el Decret d’Alcaldia número 272/2012, del tenor literal següent: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 272/2012. 

Expedient municipal número 38/2012. 

Data: 14 de novembre de 2012. 

 

Antecedents. 

En data 29 d’octubre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

seva sessió extraordinària número 11/2012, va adoptar un acord que, a reserva de 

l’aprovació definitiva de l’acta en la propera sessió ordinària que es celebri ex 

article 206 ROF, és literalment com segueix: 

 
«[…] 

 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, consistent en l’amortització de la plaça: 
 

Personal laboral interinitat/temporal 

Escala Subescala Categoria Grup Places Vacants Jor. complerta Jor. parcial A Amortitzar 

Administració General Administrativa Oficial adm. de 1a -- 1 0 1 0 1 

 
Motivació: 1.- Motius d’autoorganització consistents en que la provisió formal de la plaça de 

Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de forma definitiva, 
mitjançant funcionari amb habilitació de caràcter estatal, deixa sense contingut el lloc 
de treball amortitzat, un cop que ha transcorregut un temps prudencial de traspàs 
d’informació al lloc de treball de Secretaria. 

 
 2.- Motius de racionalització de la gestió dels recursos públics, reforçant l’eficàcia, 

eficiència i l’economia dels serveis administratius, eliminant duplicitat de llocs de treball 

amb funcions aproximades, quan el superior es pot fer càrrec de les funcions del lloc 
inferior. 

 
 3.- Motius de caràcter econòmic consistents en una insuficiència pressupostària 

persistent per mantenir l’estructura de les dependències administratives de 
l’Ajuntament, atès que durant els últims tres exercicis econòmics es reprodueixen 
romanents de tresoreria per a despeses generals negatius, a saber: -500.814,58 euros 
(2009), -184.265,13 euros (2010) i -60.645,25 euros (2011). En aquest sentit, la 
plaça amortitzada es considera l’adient, entre les existents, atès que en aquesta 
estructura on tot es centralitza en el lloc de Secretaria Intervenció, resulta 
organitzativament més correcte que la Secretaria Intervenció es faci càrrec de les 
funcions de tècnic administratiu que d’auxiliar. 
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Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, consistent en l’amortització de la plaça número 19: 

 
Lloc Àrea Denominació Funcions C Dotació C. 

Destí 

C. 

Espec. 

Grup F. 

Provisió 

Empleat públic O 

19 Secretaria Administració 
Oficial adm. de 1a 

Suport a Secretaria. LI Definitiva 
A amortitzar 

CONVENI CONSTRUCCIÓ 
LLEIDA 

Concurs 
oposició 

Sílvia Bori Falip 14 

 
Motivació: 1.- Motius d’autoorganització consistents en que la provisió formal de la plaça de 

Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de forma definitiva, 
mitjançant funcionari amb habilitació de caràcter estatal, deixa sense contingut el lloc 
de treball amortitzat, un cop que ha transcorregut un temps prudencial de traspàs 
d’informació al lloc de treball de Secretaria. 

 
 2.- Motius de racionalització de la gestió dels recursos públics, reforçant l’eficàcia, 

eficiència i l’economia dels serveis administratius, eliminant duplicitat de llocs de treball 
amb funcions aproximades, quan el superior es pot fer càrrec de les funcions del lloc 
inferior. 

 
 3.- Motius de caràcter econòmic consistents en una insuficiència pressupostària 

persistent per mantenir l’estructura de les dependències administratives de 
l’Ajuntament, atès que durant els últims tres exercicis econòmics es reprodueixen 
romanents de tresoreria per a despeses generals negatius, a saber: -500.814,58 euros 
(2009), -184.265,13 euros (2010) i -60.645,25 euros (2011). En aquest sentit, la 
plaça amortitzada es considera l’adient, entre les existents, atès que en aquesta 
estructura on tot es centralitza en el lloc de Secretaria Intervenció, resulta 
organitzativament més correcte que la Secretaria Intervenció es faci càrrec de les 
funcions de tècnic administratiu que d’auxiliar. 

 
[…]» (sic). 

 

En data 31 d’octubre de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

va notificar el meritat acord plenari al Sr. Carmelo Jové Subirada (delegat de 

personal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

En data 5 de novembre de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va notificar el meritat acord plenari a la Sra. Sílvia Bori Falip i a la gestoria 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 6 de novembre de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va notificar el meritat acord plenari al Servei d’Ocupació a Lleida, del Serveis 

Territorials a Lleida, del Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

En data 6 de novembre de 2012, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida número 155 extracte del meritat acord plenari, i íntegrament la plantilla de 

personal i relació de llocs de treball per a l’exercici 2012 vigent. 

 

En data 9 de novembre de 2012, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 6250 extracte del meritat acord plenari, i íntegrament la plantilla 

de personal i relació de llocs de treball per a l’exercici 2012 vigent. 
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Fonaments jurídics. 

De caire formal. 

Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local. 

 

Article 53.1.i) 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. 

 

Article 54.1.p) del Decret català 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

De caire substancial. 

Article 49.1.b) i c), i 2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors. 

 

De caire jurisprudencial. 

Sentencia del Tribunal Supremo número 4287/2011, en el Registro Oficial de 

Jurisprudencia, de data 14 d’abril de 2011, el fonament de dret tercer de la qual és 

com segueix: 

 
«La doctrina de esta Sala ha venido pronunciándose, desde hace más de diez años, en el 
sentido de que las Administraciones públicas no necesitan acudir el procedimiento previsto 
en los arts. 51 y 52 del ET para amortizar plazas ocupadas por trabajadores interinos. 
Constituyen muestras de ello las Sentencias de 12 de Marzo de 2002 (rec. 1223/01) y de 
14 de Marzo de 2002 (rec. 3191/01) y las que en ellas se citan. En el 5º fundamento de 
ésta última se razona al respecto: «En este punto la doctrina ya ha sido unificada por la 
Sala, y precisamente en el sentido en que lo hace la sentencia de contraste; en repetidas 
ocasiones (sentencias de 2 de abril de 1997, 8 de junio de 1997 y 27 de marzo de 2000, 
entre otras) se ha admitido la posibilidad de que, cuando el contrato es de interinidad por 
vacante y los servicios se prestan a la Administración, el contrato puede extinguirse por 
las causas generalmente previstas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, pero 
también se produce ese efecto por la causa específica de la amortización de la plaza 
servida. La situación de interinidad que genera el contrato de trabajo con la Administración 
es muy peculiar, concurriendo en ella algunas circunstancias que la diferencian de la 
contratación celebrada por los particulares al amparo del artículo 15.1, c) del Estatuto de 
los Trabajadores; aunque las partes hayan pactado que la duración del contrato queda 
condicionada a la provisión de las vacantes mediante la designación de trabajadores con 
carácter de fijos, la eficacia de tales pactos debe entenderse sometida a la 
condición subyacente de la pervivencia de los puestos; tal conclusión, como 
tenemos ya declarado, “responde a la propia naturaleza de la relación contractual de 
interinidad en cuanto referida al desempeño, con carácter de provisionalidad, de un puesto 
de trabajo. Entenderlo de otro modo… llevaría a conclusiones absurdas ya que, o bien 
supondría la transformación de hecho de la interinidad en una situación propia de un 
contrato indefinido (pues el interino no cesa en tanto no se incorpore el titular, cuyo 
nombramiento no se produce por hipótesis, por entender la Administración innecesario el 
puesto de trabajo), o bien entrañaría la vinculación de la Administración a la provisión por 
un titular de un puesto de trabajo que estima innecesario y cuya supresión ha acordado. 
Debe entenderse, por todo ello, que la suscripción de dichos contratos de 
interinidad no limitan ni eliminan las facultades de la Administración sobre 

modificación o supresión de los puestos de trabajo” [»] [la negrita es mía] […]». 

 

De caire doctrinal. 
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BOLTAINA BOSCH, Xavier, en El personal laboral de les corporacions locals després de 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic, col·lecció «Estudis de Relacions Laborals», ed. 

Consorci d’estudis, mediació i conciliació a l’administració local, Diputació de 

Barcelona, octubre 2010, pàgines 112 a 114: 

 
«[…] Una de les qüestions més significatives dels indefinits no fixos i que no és tractada 
per cap norma jurídica és la referida a l’extinció, […] la jurisprudència ha estat clara sobre 
això, i els debats que s’havien produït quant a la possible indemnització a percebre per 
extinció del vincle també es van tancar en unificació de doctrina l’any 2002 [es citen les 
SSTS de 27 de maig de 2002 (recurs 2591/2001) i de 26 de juny de 2003 (recurs 
4183/2002)], per mitjà de pronunciaments que raonen que, una vegada cobert el lloc que 
ocupava l’indefinit no fix, el vincle s’extingeix sobre la base d’una causa consignada 
vàlidament en el contracte (article 49.b ET), sense que això doni motiu a cap mena 
d’indemnització. 
 
Aquesta cobertura no ha pas de derivar necessàriament d’un procés selectiu, sinó que es 
pot produir per altres motius, sempre que com a tal cobertura sigui “definitiva”. […]. 
 
No obstant això, la cobertura definitiva no sempre es produeix, i fins i tot pot resultar 
improcedent, motiu pel qual la figura de l’amortització del lloc ha estat també validada per 
la jurisdicció, en un símil amb els contractes d’interinitat en plaça vacant, de manera que 
el vincle es manté fins que la plaça és coberta definitivament, sempre que el lloc sigui 
necessari, perquè si aquesta necessitat pública desapareix, és procedent l’amortització. 
 
Aquesta conclusió es manté sobre la base d’una similitud –de fet clarament, i de dret, de 
manera indirecta– entre el treballador indefinit no fix i l’interí en plaça vacant –com també 
s’esdevé amb l’absència d’indemnització que després es comentarà–, fet que implica que 
l’extinció no es canalitzaria pels procediments dels articles 51 o 52 (causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o de producció) [es citen les SSTSJ de Catalunya de 7 de maig 
de 2004 (recurs 310/2004) i de 10 de desembre de 2003 (recurs 954/2002)]. Així, com 
hem indicat més amunt, el cessament d’un treballador indefinit no fix no s’articula pels 
articles 51 o 52.c, ja que el Tribunal Suprem ha acceptat que a aquest efecte l’estatut de 
l’indefinit no fix s’assembla més a un contracte d’interinitat que a un contracte fix i, doncs, 
s’admet el cessament per amortització sense necessitat de recórrer a l’acomiadament 
objectiu [es cita la STSJ de Catalunya de 24 de maig de 2005 (recurs 9419/2004), amb 
citació de les SSTS de 27 de maig de 2002, 12 de març de 2002 i 14 de març de 2002]. 
 
[…]» (sic). 

 

 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Acordar, sense dret a indemnització, l’extinció de la relació laboral 

(contracte d’1 de maig de 2007, amb codificació 410) que l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià manté amb la Sra. SÍLVIA BORI FALIP (78084107G), amb 

efectes l’extinció del dia 30 de novembre de 2012, per la següent causa: 

 

Única.- Extinció per causa consignada vàlidament en el contracte i 

amortització de lloc de treball acordada definitivament pel Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 29 d’octubre de 2012 

(sessió 11/2012) ex article 49.1.b) i c) del Reial decret legislatiu 

1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

l’estatut dels treballadors. 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

Plaça de l’Ajuntament, 1 
25132 Benavent de Segrià   Web:   http://www.benaventdesegria.cat  
Tel. 973 77 76 11  E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat 
Fax. 973 77 76 27 

          

AJUNTAMENT 
DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 
LLEIDA 

 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer a favor de la Sra. SÍLVIA BORI FALIP 

(78084107G), simultàniament a l’entrega de la comunicació escrita de preavís 

legalment establerta que es realitzarà el dia 15 de novembre de 2012, les 

quantitats endeutades, per import de 1.238,31 euros, com a conseqüència de la 

liquidació amb efectes del dia 30 de novembre de 2012, del contracte d’1 de maig 

de 2007 (amb codificació 410), amb el següent detall: 

 
Concepte Import (€) 

Sou del període 1 de novembre al 30 de novembre de 2012 757,49 

Prorrateig de vacances de l’exercici 2012, tenint en compte que la treballadora va gaudir dels 
següents dies de vacances (6): 15/05/2012, 16/07/2012, 17/07/2012, 18/07/2012, 19/07/2012 i 
20/07/2012. 

611,13 

Total brut 1.368,62 

Descompte IRPF -27,37 

Descompte Seguretat Social -64,14 

Cotització vacances -38,80 

Total net 1.238,31 

 

Tercer.- Requerir a la gestoria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que realitzi 

els tràmits adients per donar eficàcia a la present resolució. 

 

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

notifiqui aquesta resolució a la Sra. SÍLVIA BORI FALIP. 

 

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

notifiqui aquesta resolució al delegat de personal de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià. 

 

Sisè.- Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià en la propera sessió que es celebri». 

 

De conformitat amb l’article 54.1.p) del Decret català 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 aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals de 

PM i del PPC, 2 vots en contra del grup polític municipal de CiU, i 2 abstencions 

presencials del Sr. Català i de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 272/2012, de data 14 de novembre 

de 2012. 

 

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

notifiqui aquest acord a la Sra. Sílvia Bori Falip, al delegat de personal i a la 

gestoria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
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No existent altres assumptes a tractar, la Il·lma. Sra. Alcaldessa dóna per 

finalitzada aquesta sessió, a les 20:05 hores del dia 19 de novembre de 2012, 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 

 

 

No n’hi ha. 
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