AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Número: 17/2015
Caràcter: Extraordinària
Data: Dimarts, 29 de desembre de 2015
Horari: 20:00 a 20:30 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Assistència i quòrum
Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Manuel Català Ros, Alcalde, CIU
Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU
Sr. Antoni Carré Cuadrat, CIU
Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP
Sra. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP
Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHDG-AM
Sr. Antonio Català Solé, ABEHDG-AM
Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC
Sra. Carmina Satorra Espinet, Secretària Interventora de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià.
S’excusen d’assistir-hi:
Sra. Maite Molina Puertolas, CIU
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja
que assisteixen tres o més dels regidors que formen part d’aquest Ple, així com
el President i amb l’assistència de la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de
Benavent de Segrià ex article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
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de les bases del règim local; l’article 98.c) del Decret legislatiu català 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya; i l’article 90 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels
punts següents:
ORDRE DEL DIA
1. Expedient municipal 65/2015 – Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’alta
de diversos serveis d’administració electrònica davant el Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya
2. Expedient municipal 24/2015 - Aprovació, si s’escau, del conveni de
condicions laborals del personal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Expedient municipal 65/2015 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA
SOL·LICITUD D’ALTA DE DIVERSOS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA DAVANT EL CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE
CATALUNYA
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, consagra el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions
públiques per mitjans electrònics, i correlativament l’obligació de les
administracions públiques a dotar-se de mitjans i sistemes electrònics que
permetin que aquest dret dels ciutadans pugui ser exercit.
En aquest marc legal, la Generalitat de Catalunya mitjançant la Llei 29/2010, de
3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya,
desplega i concreta les disposicions bàsiques contingudes a la Llei 11/2007,
d’àmbit estatal, amb l’objectiu d’avançar en el reconeixement de l’ús dels
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mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i de desenvolupar una
administració electrònica que inclogui les diverses administracions públiques
catalanes.
El Consorci Administració Oberta de Catalunya (CAOC) és l’instrument creat
per desenvolupar i executar les mesures de cooperació i foment de
l’Administració de la Generalitat amb els ens locals en matèria d’ús dels mitjans
electrònics, amb la finalitat de: promoure la interoperabilitat dels sistemes
d’informació catalans amb la resta d’administracions, crear i prestar serveis
comuns d’administració electrònica, reutilitzar les aplicacions i els serveis
d’administració electrònica que es desenvolupin, i garantir la identitat i acreditar
la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic.
Els serveis que presta el CAOC es desenvolupen a través de diferents eines,
així per exemple:els serveis de tramitació interadministrativa mitjançant l’Eacat;
els serveis de transmissió de dades, certificats i documents a través de la Via
Oberta; els serveis per habilitar el procediment administratiu mitjançant l’Eres
(registre d’entrada i sortida), l’e-Notum (notificacions telemàtiques) i l’e-Tauler
(tauler electrònic d’anuncis); els serveis de tramitació i gestió administrativa per
mitjà de l’e-Tram; els serveis de facturació electrònica a través de l’e-Fact, etc,
sense oblidar els serveis d’emissió dels certificats digitals a càrrecs electes,
empleats públics o ciutadans catalans.
Per altra banda, l’aprovació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’àmbit estatal, i la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, d’àmbit territorial català, contribueixen a incrementar la
necessitat d’assolir un nivell adequat d’ús dels mitjans electrònics que permetin
el compliment de les noves obligacions que imposen les mateixes a les
administracions públiques. En concret, la transparència de la informació pública
s’ha de garantir per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en
format electrònic, fonamentat en el Portal de la Transparència, que és
l’instrument bàsic i general creat per donar compliment a les obligacions de
transparència.
El CAOC ha creat el servei portal de transparència en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, el Consorci Localret,
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l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya,
que permeti als ens locals comptar amb un portal de transparència propi per tal
de donar compliment a les obligacions derivades de la Llei de la transparència.
D’acord amb l’article 5.4 de la llei 19/2013, la informació subjecta a les
obligacions de transparència serà publicada a les corresponents seus
electròniques o pàgines web. I en aquest sentit el CAOC també presta el servei
de seu electrònica, mitjançant l’eina Seu-e, al que s’integra el portal de
transparència.
El Consell Comarcal del Segrià, en data 16 de novembre de 2015, ha notificat
per via Eacat, l’Informe de l’estat de l’administració electrònica a l’Ajuntament
de Benavent de Segrià, que mostra els serveis que es troben actualment
implantats, i els que no ho estan, per als quals proposa la solució necessària
per adequar-se a la Llei 11/2007, en atenció al nivell de prioritat dels serveis.
Es troben implantats els següents serveis:
Serveis

Prioritat

Web municipal
Carpeta del ciutadà
Perfil del contractant
Tràmits electrònics
Instància genèrica en línia
Consulta telemàtica del padró municipal

baixa
baixa
alta
alta
alta
alta

Per contra, no es troben implantats:
Serveis

Prioritat Solució/eina

Catàleg de serveis

baixa

Seu electrònica
Visor cartogràfic
Visor d’urbanisme
Tauler electrònic

alta
baixa
baixa
alta
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Cercador web
Notificacions electròniques
Factures electròniques
Registre electrònic
Intercanvi de dades d’altres
administracions
Comunicació de canvi de domicili

baixa
alta
alta
alta
alta

Cercador (CAOC)
e-Notum (CAOC)
e-Fact (CAOC)
ERES (CAOC)
Via oberta (CAOC)

alta

Creació de dades ortogràfiques
Anàlisi de seguretat

baixa
alta

Comunicació de dades de
domicili (Conveni amb CAOC)
Geolocal (CAOC)
CESICAT (CAOC)

A aquesta relació de serveis no implantats cal afegir el portal de transparència,
de prioritat alta, en virtut del que disposa la Llei 19/2014 pel que fa a la seva
entrada en vigor en matèria de transparència, que està fixada pel dia 1 de
gener de 2016.
Del ventall de serveis descrit, en virtut del nivell de prioritat establert en
considera adient la implantació dels següents serveis:
-Seu-e: Servei que permet als ciutadans i empreses relacionar-se i comunicarse per mitjans electrònics amb les administracions públiques, de tal manera
que puguin accedir a la informació i als serveis de l’administració titular amb les
mateixes garanties que ho farien a la seu física i sota els principis de publicitat
oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat,
neutralitat, interoperabilitat, identificació i autenticació.
- Portal de transparència: Servei integrat dins el servei Seu-e que garanteix
l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als
seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i
actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per
mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les
dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
- e-Tauler: Servei integrat dins el servei de Seu-e que permet la publicació i la
gestió d’edictes electrònics mitjançant internet. És una eina de publicació
certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes
(control de períodes d’exposició, generació de diligències, etc).
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- e-Notum: Servei que permet realitzar notificacions i comunicacions per
mitjans electrònics, d’actes administratius i altre tipus de comunicacions
administratives, amb totes les garanties que estableix la normativa vigent.
- e-Fact: Servei que permet posar a disposició de les administracions públiques
catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus
proveïdors.
- Via oberta: Servei desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de
dades i documents electrònics procedents de les administracions, i en general
de les institucions públiques i entitats, i que possibilita la substitució de
l’aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els
procediments administratius per part dels interessats.
Aquests serveis es poden implantar a l’administració electrònica
l’Ajuntament fent prèvia petició d’alta davant el Consorci AOC, a través
l’eacat, manifestant l’acceptació de les condicions generals de l’AOC i
condicions específiques de prestació dels serveis concrets, i complint
requisits previstos per cada un d’ells.

de
de
les
els

La implantació dels serveis no té cap cost econòmic per la Corporació.
Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova, per 9 vots a favor
dels grups municipals de CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC els següents
ACORDS
Primer. Sol·licitar davant el Consorci AOC l’alta dels serveisseu-e, portal de
transparència i e-tauler de forma integrada, acceptant les condicions
específiques de prestació d’aquests serveis, donant compliment al requisit de
cedir un certificat de segell electrònic de nivell mig (CDA1-SENM) per serveis
d’administració electrònica al Consorci AOC, per la signatura automàtica de les
diligències generades per l’Ajuntament, en el procés de publicació i retirada
d’anuncis al tauler electrònic.Igualment habilitar al CAOC com a encarregat del
tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en la
prestació d’aquest servei.
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Segon. Sol·licitar davant el Consorci AOC l’alta del servei e-Notum, acceptant
les condicions específiques de prestació d’aquest servei, i donant compliment
al requisit de cedir un certificat segell electrònic de nivell mig (CDA1-SENM) per
serveis d’administració electrònica al Consorci AOC, per la signatura de les
evidències generades en el procés de dipòsit de les notificacions electròniques.
Tercer. Sol·licitar davant el Consorci AOC l’alta del servei e-Fact, acceptant les
condicions específiques de prestació d’aquest servei, habilitant al CAOC com a
encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui
tenir accés en la prestació d’aquest servei.
Quart. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al conveni
marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions
Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, el
consorci LOCALRET, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració
Oberta electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes,
com a requisit previ a la utilització de la Via oberta, que permeti accedir a
dades i documents que es troben en poder d’altres administracions.
Cinquè. Acceptar les condicions generals de prestació dels serveis AOC.
Sisè. Designar la Sra. Carmina Satorra Espinet, Secretària interventora de
l’Ajuntament, com a responsable dels serveis anteriors que es sol·licitin a
l’AOC.
Setè. Efectuar tots els tràmits necessaris per l’eficàcia dels serveis.

2. Expedient municipal 24/2015 - APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI
DE CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE
BENAVENT DE SEGRIÀ
El Sr. Alcalde procedeix a fer lectura del contingut de la proposta d’alcaldia per
al seu debat i aprovació, si s’escau, pels membres del Ple.
Intervencions:
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El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per informar que el gran pas que es pretén és
intentar canviar el conveni que tenen els treballadors de la construcció al
conveni dels funcionaris. No hi ha cap cosa de l’altre món, si bé es fa
l’adequació salarial de les seves retribucions. Al conveni de la construcció no
tenen reconeguts triennis, el nou conveni reconeix els triennis a partir d’ara. En
el conveni queden més detallades les jornades laborals, les hores
extraordinàries, les vacances, la selecció de personal, la formació dels
treballadors, les indemnitzacions, els permisos, llicències, etc, tot plegat s’ha
establert com estableix la llei i de conformitat amb l’acord marc pels municipis
de fins a 20.000 habitants. S’ha intentat no perjudicar cap treballador. Ara
faltava l’informe d’intervenció, i l’adaptació de la distribució salarial que ja ha
estat emès per la secretaria intervenció.
La Sra. Rosa Caselles (TJxB-CP) intervé per manifestar l’acord de que els
treballadors no han d’estar al conveni de la construcció, però demanem que es
retiri aquest punt de l’ordre del dia perquè s’ha de fer una comissió amb un
professional per explicar-nos tots els punts que es volen aprovar. Es considera
als treballadors com a funcionaris, treballadors de l’Estat, i crec que ningú ha
passat una oposició. Cal debatre-ho perquè hi ha molts punts que no entenem
com per exemple l’article 1 que disposa que cap treballador podrà pactar
individualment condicions o millores econòmiques, quan l’estatut dels
treballadors sí que ho permet, i que es contradiu amb l’article 4, que diu que sí
que es pot fer.
La Sra. Montserrat Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que la jornada laboral no
està posada, no diu horari de cada treballador, només diu de dilluns a
divendres. Tampoc conté les tasques de cada treballador per saber quin nivell
té cada un. Se’ls aplica el règim que preveu l’EBEP per als funcionaris, i
aquestes persones no es poden ficar ni se’ls pot aplicar el mateix règim que als
funcionaris.
El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per demanar la retirada del punt de
l’ordre del dia perquè ha de ser aprovat per consens, aquestes discrepàncies
no hi poden ser no poden existir aquestes discrepàncies, no tinc els suficients
coneixements i afecta a masses persones que depenen de l’Ajuntament i
l’Ajuntament depèn del poble. No hem d’entrar en aquesta discussió sobre si és
bo o no és bo. Jo emplaçaria la votació del conveni al ple ordinari de gener,
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havent fet abans una o dues comissions entre nosaltres. Ja que ho hem de
modificar, modifiquem-ho bé.
El Sr. Ferran Accensi (ABEHDG-AM) intervé per dir que és la primera vegada
que veiem aquest conveni, i no podem prendre una decisió sobre el document,
sobre si és bo o és dolent o sobre si els convé o no els convé. Per tant
entenem que s’havia d’haver treballat i explicat abans.
Vistes les intervencions dels membres del ple, el Sr. Alcalde, Manuel Català
(CIU) intervé per dir que si ha de servir per a arribar a un consens entre tots, es
retira el punt de l’ordre del dia, per sotmetre’l al debat i votació en el proper ple
de gener.

No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada
aquesta sessió, a les 20:30 hores del dia 29 de desembre de 2015, de la qual
aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe.

Dono fe.
La Secretària interventora,

Vistiplau,
L’Alcalde,

Carmina Satorra Espinet

Manuel Català Ros

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
CARMINA SATORRA
ESPINET
Data :2016.02.15
12:43:31 CET
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