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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 4/2013. 

Caràcter: extraordinària. 

Data: dilluns, 15 d’abril de 2013. 

Horari: de 20:30 hores a 21:30 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. Manuel Català Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

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 48/2010.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte 

administratiu pel subministrament d’energia elèctrica com a derivat de l’acord marc 

pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya. 

 

2. Expedient de subvencions 13/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la 

subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de 

Catalunya pel sosteniment del funcionament de l’escola de música municipal. 

 

3. Expedient Ple-4/2013.- Aprovació, si s’escau, de la modificació singular del règim 

de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple per la propera sessió 

ordinària. 

 

4. Expedient Ple-4/2013.- Aprovació, si s’escau, de la moció per rebutjar 

l’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local amb 

els continguts de proposta actual. 
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5. Expedient Ple-4/2013.- Informe d’Alcaldia relatiu a la remissió de còpia del 

Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2013 a 

l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

 

6. Expedient Ple-4/2013.- Informe d’Alcaldia relatiu a l’evolució del deute (capitals) 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià dels exercicis 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 i 2012. 

 

 

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. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

 

1. Expedient 48/2010.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte 

administratiu pel subministrament d’energia elèctrica com a derivat de 

l’acord marc pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals 

de Catalunya. 

 

Atès que en sessió de data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del 

Consorci Català pel Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’acord marc del 

subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (expedient 2012/01) que resten incorporats en l’expedient 

d’aquest contracte derivat com a documents contractuals. 

 

Atès que en data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català 

pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat 

a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (expedient 2012/01), a 

l’empresa Endesa Energia, S.A.U., havent-se formalitzat el corresponent contracte 

administratiu en data 19 de març de 2013, amb una durada inicial d’un any, des de 

l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014, i la relació de preus unitaris que tot 

seguit es detallen: 

 

Terme d’energia 
  

Terme de potència 
  

Preus (€/MWh) 
  

Euros/ kW i any 
  

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     
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  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

        

Atès que en compliment del que s’estableix a la clàusula 21.F del plec de clàusules 

administratives particulars s’ha constituït la corresponent garantia definitiva dels 

contractes derivats de l’acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació als ens locals de Catalunya per un import de 1.893.860,00 euros. 

 

Atès que en data 13 de desembre de 2012 es va aprovar l’adhesió d’aquest 

Ajuntament de Benavent de Segrià al sistema de contractació centralitzada que 

amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories 

d’adquisicions previstes en l’article 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de Catalunya. 

 

Atès que mitjançant escrit presentat al Consorci Català pel Desenvolupament Local 

en data 22 de març de 2013 pel Sr. Antoni Franquesa i Tomàs, en representació de 

l’entitat Unión Fenosa Comercial, S.L., aquesta comercialitzadora ha comunicat la 

seva disposició a continuar amb el subministrament d’electricitat als Ajuntaments 

que actualment n’estan rebent el subministrament, en virtut de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (expedient 001/2009) i que es troben al corrent de pagament, 

mantenint-ne les condicions actuals fins el proper 30 de juny de 2013, o fins el 

moment que es faci efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa 

Energia, S.A.U., si aquesta efectivitat es produís en data anterior. 

 

De conformitat amb els articles 22, 156, 196, 197, 198, 205 i la disposició 

addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i les clàusules 

trenta-sisena i quaranta-unena del plec de clàusules administratives particulars que 

regulen l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest 

aprova per 9 vots a favor dels grups polítics municipals de PM, del PPC i de CiU, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energia, S.A.U. el contracte 

administratiu pel subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament de 

Benavent de Segrià com a derivat de l’acord marc pel subministrament d’energia 

elèctrica destinat als ens locals de Catalunya (expedient 2012/01), adjudicat pel 

Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, S.A.U. en 

data 29 de gener de 2013 pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de 

març de 2014. 
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Segon.- Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les 

establertes en el plec de clàusules administratives particulars que regulen l’acord 

marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya, les condicions particulars del subministrament elèctric 

que figuren en l’annex d’aquest acord en allò que no contradiguin ni s’oposin a les 

previsions del plec de l’acord marc, i els preus establerts en el quadre següent: 

 

Terme d’energia 

  

Terme de potència 

  
Preus (€/MWh) 

  
Euros/ kW i any 

  

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

        

Tercer.- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat 

que consta en el document de condicions particulars del subministrament ja 

esmentat que figura com annex d’aquest acord el qual com a document contractual 

serà subscrit per ambdues parts. 

 

Quart.- Que per raó d’interès públic i atesa que és l’opció que garanteix el 

manteniment de les millors condicions possibles, s’acorda continuar rebent, mentre 

no es faci efectiva la contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia, 

S.A.U., el subministrament d’energia elèctrica de la comercialitzadora Unión Fenosa 

Comercial, S.L., de conformitat amb la proposta emesa per part d’aquesta a la qual 

fan referència els antecedents del present acord. 

 

Cinquè.- Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de 

l’empresa subministradora com abonaments a compte, amb regularització final en 

la liquidació del contracte, als efectes de procedir a la domiciliació bancària per tal 

d’obtenir el descompte de l’1,5 % previst en la clàusula quaranta-unena del plec de 

clàusules administratives particulars de l’acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica i de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 

 

Sisè.- Facultar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per la signatura 

amb l’empresa Endesa Energia, S.A.U. de l’annex que figura el document 

contractual específic del contracte derivat de l’acord marc abans esmentat i a 

realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries pel desplegament i execució 

del present acord. 

 

Setè.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament de 

Benavent de Segrià als efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel 
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Desenvolupament Local i l’empresa Endesa Energia, S.A.U., per la realització de 

gestions i resolució d’incidències en l’execució del contracte al titular de l’Alcaldia. 

 

Vuitè.- Notificar el present acord a la mercantil Endesa Energia, S.A.U. com 

empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de subministrament 

d’electricitat per tal que en un termini màxim de vint dies hàbils formalitzi el 

document de condicions particulars que figura com annex d’aquest acord i on hi 

consta la corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments. 

 

Novè.- Notificar aquest acord, pels seus efectes i coneixements, al Consorci Català 

pel Desenvolupament Local. 

 

 

2. Expedient de subvencions 13/2012.- Aprovació, si s’escau, de 

l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament, de 

la Generalitat de Catalunya pel sosteniment del funcionament de l’escola 

de música municipal. 

 

En data 9 de juliol de 2012, l’Ajuntament de Benavent de Segrià va presentar la 

sol·licitud de subvenció per al funcionament de les escoles de música i dansa de 

titularitat d’aquesta corporació, per als curs 2011-2012, demanant en aquest 

concepte una subvenció per import de 6.210,00 euros del Departament 

d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya. 

 

En data febrer de 2013, aquest Ajuntament de Benavent de Segrià –a través del 

servei EACAT– ha tingut coneixement que el Departament d’Ensenyament, de la 

Generalitat de Catalunya, atorga una subvenció per al funcionament de les escoles 

de música de Benavent de Segrià (25009708) per import de 6.210,00 euros. 

 

En data 13 de febrer de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 32/2013, mitjançant el qual accepta la 

meritada subvenció i ordena la seva justificació en els termes que consten a la 

resolució. 

 

En data 13 de febrer de 2013, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

tramita la meritada justificació de la subvenció, a través del servei EACAT. 

 

En data 3 d’abril de 2013, amb número 518, va tenir entrada al Registre General de 

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

Centres Públics, del Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, 

del tenor literal següent: 

 
«En relació amb l’Escola de Música, us comuniquem que d’acord amb la Resolució de la 
Consellera d’Ensenyament de 8 de març de 2013, per la qual s’atorguen subvencions per 
import fins a 50.000,00 euros a determinades corporacions locals per al sosteniment del 
funcionament de les escoles de música i/o de dansa de la seva titularitat, per al curs 2011-
2012, l’import atorgat a aquesta corporació local per a l’escola de música és de: 6.210,00 
euros. 
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[…] 
 
—5 Per al pagament de la subvenció del curs 2011-2012, la corporació local haurà de 
trametre a la Direcció General de Centres Públics, abans del 30 d’abril de 2013, la 
documentació següent: 
 

a) Acord del Ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció. 
 

b) Certificació del secretari/ària o interventor/a de la corporació local sobre la 
despesa de capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els 
ingressos percebuts pel servei prestat. 
 

c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides 
per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 

 
[…]» (sic). 

 

Atès que els dos darrers requisits exigits per la Direcció General de Centres Públics 

(certificació de la Secretaria i declaració d’altres subvencions rebudes) ja s’han 

tramitat en data 13 de febrer de 2013. 

 

Atès que l’acceptació de la subvenció va ser realitzada per l’Alcaldia de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià ex article 21.1.b) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, i no pel Ple com ara exigeix l’acord 

autonòmic. 

 

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor dels grups polítics 

municipals de PM, del PPC i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Acceptar per part de l’Ajuntament de Benavent de Segrià la subvenció 

atorgada pel Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya (ex 

Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 8 de març de 2013), per import de 

6.210,00 euros, en concepte de subvenció pel sosteniment del funcionament de 

l’escola de música municipal de Benavent de Segrià (centre 25009708), curs 2011-

2012 (despeses de personal docent i de funcionament de l’escola de música). 

 

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

notifiqui aquest acord a la Direcció General de Centres Públics, del Departament 

d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya. 
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3. Expedient Ple-4/2013.- Aprovació, si s’escau, de la modificació singular 

del règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple per la 

propera sessió ordinària. 

 

Atès que en data 23 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en la seva sessió extraordinària d’organització municipal, va aprovar el 

règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple, en el qual s’inclou la 

següent determinació: 

 
«1 CONVOCATÒRIA 
 
La Corporació municipal celebrarà sessió ordinària un cop al trimestre, coincidint amb els 
mesos de març, juny, setembre i desembre, el primer o segon dijous, a les 20:00 hores –
els mesos de març i desembre– i a les 21:00 hores –els mesos de juny i setembre– […]» 
(sic). 

 

Atès que, segons aquest règim de sessions plenàries, la pròxima sessió ordinària 

del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià està projecta pel proper 6 o 13 de 

juny de 2013. 

 

Atès que, per raons de caire domèstic derivats dels acords polítics entre els grups 

polítics municipals que integren l’actual equip de govern, es considera oportú 

avançar la meritada sessió plenària, tot respectant el límit trimestral de sessions 

ordinàries definit en la legislació de règim local. 

 

De conformitat amb l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, l’article 98 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 78.1 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 5 vots a favor dels grups polítics 

municipals de PM i del PPC, i 4 abstencions substancials del grup polític municipal 

de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Modificar singularment (únicament pel present supòsit de fet) el règim de 

sessions plenàries i normes de funcionament del Ple aprovat en data 23 de juny de 

2011, en relació amb la convocatòria de la propera sessió ordinària projectada pel 

proper 6 o 13 de juny de 2013, que es celebrarà el dijous 30 de maig de 2013, a 

les 21:00 hores, prèvia convocatòria efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 
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4. Expedient Ple-4/2013.- Aprovació, si s’escau, de la moció per rebutjar 

l’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 

local amb els continguts de proposta actual. 

 

El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va 

presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat 

estalvi econòmic. 

 

La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a 

Barcelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que 

aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat 

de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi 

d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola 

i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc 

respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal 

de Barcelona. 

 

Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi 

econòmic, contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten 

contra l’equilibri territorial. L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels 

serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament 

economicistes, que pot generar ciutadans de primera i de segona, ja que la 

prestació dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident 

que no es pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i significa la 

intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les 

nostres comarques. Aquesta proposta desconeix la realitat del món local en general 

i del català, en particular. Cal recordar que les Administracions Locals suposen el 

13% de la despesa pública global i representen només el 4’1% del deute públic. 

 

Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de 

l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i 

el 65’9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament 

despeses en matèria de salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat 

del benestar) i el 15’9 % del deute públic global. És evident que aquestes dades 

reflecteixen que la reforma de l’Administració Local no és la solució al problema 

estructural del sector públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat 

és la principal responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma 

important de la seva pesada estructura. 

 

Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que 

s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels 

serveis que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració 

local ha d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la 

injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té 
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l’administració més propera a la ciutadania. La proposta del govern de l’estat a qui 

realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus 

drets a l’accés als serveis públics locals per què difícilment una corporació 

supralocal podrà substituir el coneixement de la problemàtica municipal i la 

sensibilitat d'un ajuntament. 

 

L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir 

els seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar 

els seus municipis. Cal garantir drets socials i també regular prestacions 

econòmiques amb un millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca 

exemplar que realitzen els electes locals. 

 

Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de 

diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis 

l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de 

qualitat i democràtic. El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, 

primària, propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal 

com defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els 

ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé 

la realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i la 

que més ràpidament respon als requeriments de la  ciutadania amb més eficiència i 

eficàcia. Els municipis són una peça bàsica pel  desenvolupament socioeconòmic del 

país, per la qualitat de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han 

estat un motor de la transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de 

regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que 

tenen vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament pels seus 

conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels electes locals compaginen la 

seva activitat professional amb la dedicació als seus veïns sense rebre compensació 

econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits municipis són la 

garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de les 

seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent d’aquests electes a les seves 

viles i pobles no tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió 

social i territorial. Està demostrat que en el nivell local és quan les inversions són 

més eficients i rendibles perquè malgrat la crònica insuficiència de recursos, tothom 

si aboca en defensar la seva comunitat. 

 

La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels 

ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del 

servei del ciutadà, o de fer dependre els interventors de l’administració central de 

l’estat, expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l’autonomia 

local que vol executar el Govern de l’Estat. 

 

Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups 

polítics municipals de PM i de CiU, i 1 vot en contra del grup polític municipal del 

PPC, el següent: 

 

ACORD 
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Primer.- Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de 

l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual. 

 

Segon.‐ Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple 

actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica 

involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors 

desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres 

veïns i veïnes. 

 

Tercer.‐ Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres 

comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i 

capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de 

l'Administració Local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense 

estigmatitzacions fàcils. 

 

Quart.‐ Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que ja 

és hora de promoure una reforma de l'Administració local en l'àmbit competencial, 

però també d'un marc de finançament just i suficient, i fer‐ho amb rigor, 

coneixement de la complexa i diversa realitat municipal i amb visió de futur. 

 

Cinquè.‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la 

Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en 

l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 

 

Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de 

Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la 

Federació de Municipis de Catalunya. 

 

 

5. Expedient Ple-4/2013.- Informe d’Alcaldia relatiu a la remissió de còpia 

del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2013 a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

 

De conformitat amb l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, i l’article 53.1.b) 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, en relació amb l’expedient municipal número Hisenda-1/2013, aquesta 

Alcaldia informa formalment al Ple del següent: 

 

Primer.- En data 25 de febrer de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià ha formalitzat l’entrega del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2013 (pressupost inicial), al Departament de Governació i 

Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, integrat pels següents 

documents: 

 

− Resum i desglossament de la classificació econòmica, ingressos i despeses. 
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− Resum de la classificació de programes de despesa. 

− Certificat aprovació definitiva pressupost. 

− Bases d’execució del pressupost. 

− Memòria Alcaldia. 

− Annex de personal. 

− Annex inversions. 

− Informe econòmic financer. 

− Informe intervenció. 

− Plans inversions. 

− Annex endeutament. 

 

Segon.- En data 14 de març de 2013, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià ha formalitzat l’entrega del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2013 (pressupost inicial), a la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, del Gobierno de España, integrat pels següents documents: 

 

− Resum de la classificació econòmica, ingressos. 

− Resum de la classificació econòmica, despeses. 

− Desglossament de la classificació econòmica, ingressos. 

− Desglossament de la classificació econòmica, despeses. 

− Desglossament de la classificació de programes de despesa. 

− Desglossament de transferències. 

− Informe d’avaluació – Resultat estabilitat pressupostària. 

− Informe de compliment de la regla de la despesa. 

− Deute viu a 31-12-2013 (previsió). 

− Deute formalitzat a 31-12-2013 (previsió). 

 

La qual cosa s’informa al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per al seu 

coneixement, sense sotmetre a aquest òrgan cap proposta concreta objecte de 

votació. 

 

 

6. Expedient Ple-4/2013.- Informe d’Alcaldia relatiu a l’evolució del deute 

(capitals) de l’Ajuntament de Benavent de Segrià dels exercicis 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. 

 

INFORME D’ALCALDIA 

 

Expedient municipal PLE-4/2013. 

 

En data 4 d’abril de 2013, el grup polític municipal de Convergència i Unió ha 

publicat en la seva pàgina web l’edició número 14 de la seva publicació Parlem-ne, 

datada a l’abril de 2013. Simultàniament, aquesta Alcaldia de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià ha tingut coneixement que aquest mateix grup polític municipal 

ha distribuït, casa per casa, aquest Parlem-ne número 14 als veïns de Benavent de 

Segrià, mitjançant un DIN-A3, en color. 
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En aquesta publicació editada pel grup polític municipal de Convergència i Unió 

consta, en la seva pàgina 3, una informació rubricada Parlem del deute, amb un 

quadre gràfic rubricat Evolució del deute de l’Ajuntament en els darrers anys, on es 

fan públiques les següents dades extretes, segons el grup polític municipal de 

Convergència i Unió, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya: 

 

 
 

De conformitat amb l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, i l’article 53.1.b) 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, aquesta Alcaldia informa formalment al Ple del següent: 

 

Primer.- L’evolució de l’estat del deute (capitals) de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià dels exercicis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 mostra el següent 

detall de conformitat amb la comptabilitat oficial de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià: 

 

Estat del deute (capitals) 

Exercici Font Data de referència 
Capital pendent amb el 

sector privat (€) 

Capital pendent amb el 

sector públic (€) 

Total capital pendent 

(€) 

2006 Compte General 31/12/2006 403 988,71 4 754,06 408 742,77 

2007 Compte General 31/12/2007 487 488,27 1 784,99 489 273,26 
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2008 Compte General 31/12/2008 440 829,84 540,86 441 370,70 

2009 Compte General 31/12/2009 524 601,05 0,00 524 601,05 

2010 Compte General 31/12/2010 801 706,49 15 950,29 817 656,78 

2011 Compte General 31/12/2011 758 409,79 76 206,70 834 616,49 

2012 Previsió 31/12/2012 947 194,62 60 327,34 1 007 521,96 

 

 

Segon.- L’evolució de l’estat del deute (capitals) de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià dels exercicis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 mostra el següent 

detall explicatiu de conformitat amb la comptabilitat oficial de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià: 

 

1. L’increment del deute privat de l’exercici 2009 és conseqüència de la creació 

de 130.000,00 euros corresponent a un préstec formalitzat amb Caja Madrid 

(actual, Bankia) per finançar la inversió de la plaça Major. 

 

2. L’increment del deute privat de l’exercici 2010 és conseqüència de la creació 

de: a) 115.445,29 euros corresponent a un préstec formalitzat amb Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria per finançar les inversions relatives a paviment 

camins, pavimentació de carrers i explanació zona esportiva; i b) 

205.000,00 euros corresponent a un préstec formalitzat amb Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria per finançar les inversions relatives a obres Secleta i 

camí d’accés, obres urbanització de carrers, xarxa d’aigua, creu del terme, 

llar de jubilats i construcció de col·lector. 

 

3. L’increment del deute públic de l’exercici 2010 és conseqüència de la creació 

de 15.950,29 euros corresponent a devolució de tributs de l’Estat. 

 

4. L’increment del deute públic de l’exercici 2011 és conseqüència de la creació 

de 63.446,49 euros corresponent a devolució de tributs de l’Estat. 

 

5. L’increment del deute privat de l’exercici 2012 és conseqüència de la creació 

de 247.553,40 euros corresponent al fons de pagament a proveïdors, que 

compren factures dels exercicis 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. 

 

La qual cosa s’informa al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià pel seu 

coneixement, sense sotmetre a aquest òrgan cap proposta concreta objecte de 

votació. 
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No existent altres assumptes a tractar, la Il·lma. Sra. Alcaldessa dóna per 

finalitzada aquesta sessió, a les 21:30 hores del dia 15 d’abril de 2013, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

4. Expedient Ple-4/2013.- Aprovació, si s’escau, de la moció per rebutjar 

l’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 

local amb els continguts de proposta actual. 

 

4.1. El Sr. Palau realitza la següent intervenció: un dels objectius primordials de 

l’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local és 

aconseguir que una competència s’ofereixi per una sola administració amb el seu 

finançament corresponen, això seria més barat i més eficaç per als ciutadans 

perquè en moltes ocasions els ajuntaments han d’assumir competències que no els 

pertoquen i per a les quals no tenen suficient finançament, però ho han de fer per 

donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i d’això ens em queixat moltes 

vegades, i em reclamat un millor finançament, però què s’ha fet per abordar aquest 

tema, res de res. Els ens locals no poden prestar serveis que no tinguin el seu 

finançament, però a la vegada és primordial oferir els serveis essencials pels 

ciutadans. Això ha fet que molts ajuntaments no hagin pogut pagar a les empreses 

prestatàries de serveis, empreses que moltes d’elles s’han vist obligades a tancar 

portes o acomiadar a personal. Ha estat el govern del Partit Popular qui va impulsar 

un pla per facilitar el pagament als proveïdors dels ajuntaments i les comunitats 

autònomes, i ara el que es pretén amb aquest avantprojecte és evitar que aquella 

situació es torni a produir. Fem memòria, tots els intents dels anteriors governs van 

fracassar per falta de concreció i audàcia a l’hora d’afrontar una reforma de 

l’administració local. I ara que es presenta l’avantprojecte de llei per millorar el 

món local, el que no es pot fer es treure de context un avantprojecte amb un clar 

objectiu de desacreditar al govern de l’estat. L’avantprojecte contempla les 

compensacions dels deutes entre els ajuntaments i les comunitats autònomes i els 

seus organismes dependents com a forma d’extinció total o parcial dels deutes. 

Segons l’avantprojecte les diputacions únicament assumiran aquells serveis que els 

ajuntaments voluntàriament els passin. No es preveu l’extinció de cap ajuntament i 

cal deixar clar que els municipis únicament seran intervinguts quan no compleixin 

amb el seu deure de contenció i adequació pressupostària. Quan això passi, llavors 

les diputacions han d’assegurar l’accés de tota la població al conjunt dels serveis 

municipals. I també al contrari, l’estat i les comunitats autònomes podran delegar 

competències als ajuntaments per raó d’economia i proximitat, però aquestes 

delegacions hauran d’anar acompanyades dels mitjans econòmics suficients. Ara el 

que toca és fer aportacions, presentar esmenes i entre tots procurar que surti la 

millor llei possible pensant en els ajuntaments i sobretot en els ciutadans. 

 

4.2. La Il·lma. Sra. Alcaldessa realitza la següent intervenció: esperem que al juny 

sigui quan surti la llei, suposo que tenen previst que al juny, més o menys, abans 

de les vacances, surti l’aprovació d’aquesta llei. Si en principi és per una millora del 

finançament local molt millor per a tots. Ara si és per una supressió, que això és el 

que està contemplat, ho veurem, el temps ho dirà. Si és per a guanyar en una 

millora del finançament local, ja tocaria. Amb el temps ho anirem veien. 
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6. Expedient Ple-4/2013.- Informe d’Alcaldia relatiu a l’evolució del deute 

(capitals) de l’Ajuntament de Benavent de Segrià dels exercicis 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. 

 

6.1. La Il·lma. Sra. Alcaldessa realitza la següent intervenció: el butlletí 14 a l’igual 

que els altres, sembla que estiguin abonats a dir mentides i a la falta de respecte 

als veïns de Benavent de Segrià, als regidors i a mi mateixa. La falta de respecte de 

donar una mala informació. Al 13 ficava que no faríem el consultori, al 12 que no 

faríem l’ampliació de l’escola, a l’11 que no faríem la xarxa de clavegueram. 

Aquestes coses no em preocupen perquè diuen que no es fan, però realment es veu 

que s’han fet. Però sí que en els moments que estem passant, les mentides de 

xifres que tenen la finalitat i el propòsit de manipular, confondre, enganyar amb la 

seva informació a l’interès general del municipi, no crec que vosaltres tingueu 

aquest interès d’enganyar al municipi. Amb aquests sis anys també s’ha pogut 

constatar que vostès [CiU, s’entén], heu preferit la mentida a la veritat o realitat 

que el municipi de Benavent de Segrià te que afrontar o assumir per una deficient 

gestió de recursos econòmics de les legislatures anteriors. Per tant demano que és 

rectifiqui les dades que es donen en el darrer butlletí, atès que no són reals i a més 

a més crec, que s’ha fet no sé si amb bona o mala intenció de malmetre i confondre 

una vegada més a la població, quan en aquests moments resta a la vostra 

disposició tota la informació comptable feta amb responsabilitat i rigor per part de 

l’equip comptable i signada pel secretari, a les que feu al·lusió en el vostre butlletí, 

amb una gran alteració de les quantitats de deute i que una vegada més reitero 

que no són les reals. 

 

La Il·lma. Sra. Alcaldessa sol·licita a CiU la font (el link) de les dades publicades per 

CiU, i adverteix que si les dades de la Sindicatura de Comptes són incorrectes s’han 

de rectificar. 

 

6.2. El Sr. Català realitza la següent intervenció: des del moment en que l’equip de 

CIU a l’Ajuntament de Benavent va haver de deixar el govern l’any 2007 no hem 

parat de sentir que els problemes d’aquest Ajuntament radicaven en el deute de 

CIU. Un deute proclamat als quatre vents per l’Alcaldessa i regidors dels tres partits 

que han estat en coalició al govern aquests darrers anys. 

 

Pràcticament sis anys després, a la revista ALENDIR núm. 32, repartida a tot el 

poble i redactada des de  l’equip de govern actual, s’imputa les pujades d’impostos 

al deute de CIU, amb afirmacions com (extret de l’Alendir número 32): 

 

“Cal recordar l’estat del deute vigent a data d’avui: el capital pendent de retornar 

és de 933.991,37 euros (tantes pessetes), el qual és imputable a aquest equip de 

govern només el 30 % (aproximadament, uns 270.000,00 euros); la resta, el 70 % 

(aproximadament, uns 660.000,00 euros) és deute de responsabilitat de la gestió 

dels equips de CiU des del 2005 fins al 2007. Avui tot aquest deute està refinançat 

amb préstecs fins l’any 2025; es deu, sí, però almenys està ordenat”. 
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Això ha estat el desencadenant de la publicació del nostre butlletí PARLEM-NE núm. 

14 per aclarir al poble, quatre coses relatives a l’endeutament i als impostos, 

després de dos anys que no s’havia tret absolutament res. 

  

Les dades més greus, les que hem donat dels anys 2009, 2010, 2011, són les 

publicades per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, a disposició de tothom a la 

seva web [el Sr. Català fa entrega a l’Alcaldia d’un document relatiu als balanços de 

situació; el Sr. Català concreta que es tracta dels balanços de situació extrets de la 

web de la Sindicatura de Comptes, amb caràcter públic per a tothom que hi 

accedeixi]. 

 

Les dades del 2007 i 2008 han estat extretes del butlletí titulat “DOS ANYS DE 

GOVERN MUNICIPAL. ALGUNS DETALLS QUE CAL DESTACAR” i que deixava molt 

clar que el deute acumulat anterior al 2007 era de 617.155,47 euros i el del 2008 

de 1.088.335,03 euros. Amb això s’havia de quedar la gent. 

 

Si analitzem les dades del 2012 que consten en aquest informe d’alcaldia, les dades 

encara són més preocupants: El deute previst és de 1.007.000 euros. Això 

representa un rati d’endeutament del 87,4% i un deute per habitant de 648 euros 

per persona. 

 

Si ho comparem l’endeutament dels anys 2007 de 489.000 euros i el de 2012 

(donats els dos per vostès en aquet decret) ens trobem amb un augment del deute 

del 206%. Un deute mig per habitant l’any 2007 de 326 euros en front dels 648 

euros per habitant actuals. 

 

Nosaltres estem preocupats, molt preocupats per aquestes xifres. 

 

I més encara perquè les xifres d’aquest fulletó que varen repartir vostès al 

desembre de 2009 per totes les cases del poble no diuen el mateix que en aquest 

informe d’alcaldia. Allí parlen d’un total de deute a curt i llarg termini de 1.088.336 

euros i posen al seu costat les pessetes. Ara, del deute a curt no se’n fa menció. 

 

Suposo que segons els interessa hi sumen o resten determinades quantitats. 

 

Algú havia de posar les dades sobre la taula. No hem inventat res. 

   

Tot el que havíem de dir en referència a aquest punt del ple ja ho hem dit. No ens 

posarem a discutir sobre altres xifres contables que ja veieu que poden ser 

agrupades i llegides per l’equip de govern de moltes maneres segons el seu interès 

en cada moment. 

 

Nosaltres ens hem cenyit a les dades que publica la Sindicatura de Comptes i a les 

dades que heu fet públiques vosaltres. Repeteixo, res inventat. 

 

6.3. La Il·lma. Sra. Alcaldessa informa sobre l’estat dels exercicis 2006 i 2007. 
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6.4. El Sr. Català realitza la següent intervenció: que consti en acta que a 

Sindicatura no tenen les dades correctes, si s’han enviat malament o ells no les han 

sabut interpretar, no sé, però nosaltres el que diem és que al lloc més públic que hi 

ha, que és la Sindicatura de Comptes, que està a la web perquè tothom pugui 

mirar-lo, surt això. 

 

6.5. Es promou el debat generalitzat. 

 

6.6. La Il·lma. Sra. Alcaldessa realitza la següent intervenció: el deute no s’ha 

doblat, s’ha aflorat amb les factures que faltaven per entrar. Enviarem una carta a 

Sindicatura dient que els números estan malament. 

 

6.7. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament informa del següent: crec que per 

part de l’equip de govern l’estat del deute es considera préstec, i per part de CiU, 

es considera el deute el pendent de pagar a un tercer segons el balanç. 

 

6.8. El Sr. Català realitza la següent intervenció: s’ha de seguir el mateix criteri que 

abans. 

 

6.9. Es promou el debat generalitzat. 

 

6.10. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament informa del següent: s’ha de fer 

l’aclariment de tres conceptes. Quan parlem de deute a llarg termini, ens estem 

referint a deute que no s’amortitza en menys d’un any amb els bancs; quan diem 

deute a curt termini, ens referim a deute que s’amortitza en menys d’un any que és 

el que s’acostuma a vincular amb les operacions de tresoreria, que avui en dia a 

31/12/200X, de cada any, ha de ser 0,00 per obligació legal; i si tenim en compte 

el passiu allí on diu creditors a llarg termini i a curt termini (que em sembla que és 

el criteri de CiU), això és la suma del que es deu amb els bancs més les obligacions 

pendents de pagar. Probablement, les dos dades siguin correctes, però estem 

comparant dos magnituds diferents: endeutament i endeutament més obligacions 

pendents de pagar. Les dades municipals i les de Sindicatura estan bé, perquè les 

d’aquesta es fan amb aquelles. 

 

6.11. La Il·lma. Sra. Alcaldessa realitza la següent intervenció: no és el mateix 

entrar en un ajuntament amb 600.000 euros positius que negatius. 

 

6.12. Es promou el debat generalitzat. 

 

6.13. El Sr. Serentill realitza la següent intervenció: Benavent potser té l’IBI més 

alt dels pobles del voltant, cada municipi té les seves necessitats. Però això no ha 

estat una acció imputable solament a l’actual equip de govern, sinó que és 

responsabilitat, i molt en part, de l’anterior equip de CiU a les hores al govern. Ja 

que van ser vostès els que van demanar una revisió cadastral de tot el municipi per 

augmentar la recaptació tributària, de manera que s’ha d’imputar a vostès la 

pujada de forma directa. Aquesta revisió ha comportat una pujada anual del 10 % 
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anual durant 10 anys, és a dir, l’any 2016 pagarem el 100 % més que l’any 2006 i 

alguna cosa més que em apujat nosaltres. 

 

En segon punt, la pujada de la taxa de vehicles i la del coeficient de l’IBI sí que 

l’hem aplicat i no per gust. Ha vingut imposada per la regulació del pla d’ajust del 

govern central, anomenat pla Rajoy, per fer front en la major part al deute que 

vostès van deixar, i això no és ni ha estat mai demagògia, és una realitat. 

 

En tercer punt, sobre els assumptes sobre els quals voten a favor, en contra o 

s’abstenen, els hi ha faltat explicar als veïns de que tractaven tots els punts portats 

a votació, tots dels que van votar a favor, els que varen abstenir-se i els que van 

votar en contra, és a les hores quan es veu la veritat de en què han estat positius o 

negatius en l’ajuntament. Les quantitats si no s’expliquen, res signifiquen. 

 

La informació econòmica real al nostre ajuntament, revisarem la que han aportat, 

assabentar-vos també que des de l’ajuntament es donarà resposta al vostre escrit, 

juntament amb les dades reals de l’ajuntament a tots els veïns, igual que heu fet 

vosaltres perquè puguin contrastar les informacions, i els veïns que facin la lectura 

que creguin adient. 

 

6.14. Es promou el debat generalitzat sobre la ponència cadastral i els coeficients 

de l’IBI. El Sr. Català indica que el motiu de la revisió cadastral era tenir valorades 

totes les cases amb els mateixos criteris, i el que es fa pràcticament sempre quan 

es realitza una revisió cadastral és abaixar el coeficient, aquí el coeficient s’ha 

apujat. El Sr. Serentill indica que no es pot abaixar l’IBI quan no es poden pagar als 

treballadors, ja sigui per imputació vostra o nostra, m’és igual. 

 

6.15. El Sr. Palau realitza la següent intervenció: tots sabem els ingressos que 

tenim. Jo estava d’acord en fraccionar la pujada d’impostos, però és que l’any que 

ve no podrem pagar si no pugem l’IBI d’aquesta manera. Jo sóc el menys dubtós a 

pujar impostos. Vosaltres vàreu tindre venta de terrenys, nosaltres llicències 

d’obres no tenim cap. Jo sempre explico el mateix, Benavent són 500 i pico cases, 

1.500 persones, hi ha l’aportació de l’estat i la de la Generalitat, que com que 

encara no té pressupostos ni la sabem, d’aquí ha de sortir tot. L’únic que es pot fer 

és tancar la barraca, no hi ha volta de full, i el que digui el contrari s’equivoca, 

entenc jo que s’equivoca. El que em preocupa és que es passin els números a la 

Sindicatura de Comptes i surtin interpretats de diferent manera i siguin els nostres 

números, això sí que em preocupa. S’haurà de ser dràstic per poder baixar això. A 

mi em preocupa una cosa, primer els números aquests, que no concorden, si 

hagués aquest endeutament hauríem de demanar permís per comprar una 

escombra. Què menys voldria tindre que fer això. Tot el que havia pendent de 

factures, implica aquest pla d’estabilitat fins al 2025 repartit, jo també vaig 

demanar si es podria fraccionar tots els anys igual, però si et diuen que aquell any 

has d’amortitzar allò. Aquí està tot. Res més. 

 

6.16. La Il·lma. Sra. Alcaldessa tanca el debat, indicant que nosaltres farem una 

explicació dels números. 
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