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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 10/2015 

Caràcter: extraordinària 

Data: dijous, 30 de juliol de 2015 

Horari: de 14:30 hores a 15:00 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

 

Assistència i quòrum 

 

Hi assisteixen: 

 

Il·lm. Sr. Manel Català Ros, Alcalde, CIU 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU 

Sra. Maite Molina Puertolas, 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. Natàlia Batsi Roma, Secretaria Interventora accidental de l’Ajuntament 

 

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Ningú 

 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que 

assisteixen tres o més dels regidors que formen part d’aquest Ple, així com el 

President i el titular de la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià ex article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 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. 
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A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts 

següents: 

 

Ordre del dia 

 

1. Expedient 1/2015.- Proposta resolució al·legacions al Pressupost 2015. 

 

2. Expedient 38/2015.- Aprovació, si s’escau, de la proposta al Departament 

d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, de festes locals del 

municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2016. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

1. Expedient Hisenda-1/2015.- Resolució al·legacions del Pressupost 2015. 

 

Expedient Hisenda 1-2015 d’aprovació del pressupost general, en tràmit de 

resolució d’al·legacions per a l’aprovació definitiva. 

 

Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 

econòmic 2015, així com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal 

comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb allò que estableixen els 

articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat 

per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 

500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 

39/1988. 

 

Atès el contingut dels informes de l’Interventor municipal, de data 11 de març de 

2015. 

 

Ates que durant el període d’exposició pública s’han presentat en forma les 

al·legacions següents: 

— N.º de registre d’entrada: 601. Nom i Cognoms: Josep Mª Palau, portaveu del 

Grup municipal PP. Argumenta i sol·licita modificar el pressupost inicialment 

aprovat, segons les minoracions i increments que relaciona. 

— N.º de registre d’entrada: 624. Nom i Cognoms: Rosa Mº Caselles,  portaveu del 

grup municipal PM. Argumenta i sol·licita incorporar una inversió per adequar 

l’edifici escola bressol l’Estelada. 

 

Vist l’informe emès per la Secretària- interventora del CCS de data 16 d’abril de 

2015 i, atès  la regulació de la reclamació administrativa: legitimació activa i causes 

de l'article 170 del TRLRHL, així com  la mesura de finançament núm. 2 establerta 

en el Pla d’Ajust aprovat el 29 de març de 2012  es proposa a l’Ajuntament Ple 

l’adopció de l’Acord següent: 
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PRIMER. Desestimar les dues al·legacions presentades  en relació amb l’expedient 

d’aprovació del Pressupost general per a l'exercici 2015, pels motius expressats ,  

considerant el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, 

definitivament aprovat, junt amb les seves Bases d’Execució, la plantilla de 

personal, i documentació que l’acompanya, essent  el resum per capítols  el 

següent: 
 

 

 

 

SEGON. Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià que diligenciï el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2015, així com les seves bases d’execució, la plantilla de personal 

funcionari i laboral, i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2015, 

definitivament aprovats i remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també 

a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 

 

Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 4 vots a favor dels 

regidors del grup municipal CIU, 3 vots en contra dels regidors dels grups 

municipals TJxB-CP i PPC, i 2 abstencions del grup ABEHDG-AM,  sent aprovada la 

proposta. 

 

2. Expedient 38/2015.- Aprovació, si s’escau, de la proposta al 

Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, de 

festes locals del municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2016. 

 

Atès que en data 9 de juny de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 6888, es va publicar l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per 

la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016. L’article 2 

de la meritada ordre estableix que «a més de les festes esmentades –en l’article 1 

ibídem– es fixaran, mitjançant una ordre del Departament, dues festes locals, 

retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments». 

 

AJUNTAMENT
PRESSUPOST 

D'INGRESSOS
AJUNTAMENT

PRESSUPOST DE 

DESPESES

Capítol 1 651.426,43 Capítol 1 262.251,16

Capítol 2 87.000,00 Capítol 2 827.120,00

Capítol 3 273.539,70 Capítol 3 43.500,00

Capítol 4 401.648,42 Capítol 4 40.700,00

Capítol 5 22.075,00 Capítol 5 39.083,54

Capítol 6 Capítol 6 207.118,95

Capítol 7 93.200,00 Capítol 7

Capítol 8 Capítol 8

Capítol 9 266.817,65 Capítol 9 375.933,55

TOTAL 1.795.707,20 TOTAL 1.795.707,20
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Atès que en data 15 de juny de 2015, amb número 1023, va tenir entrada en el 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pels 

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

Generalitat de Catalunya, requerint a l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

comuniqui la seva proposta de festes locals per a l’any 2016. 

 

De conformitat amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 

regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans, i l’Ordre 

EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 

laborals per a l’any 2016, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a 

favor dels grups polítics municipals CIU, TJxB-CP, ABEHDG-AM i PPC, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de 

Catalunya, com a festes locals del municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2016, 

les següents: 

 

− Dilluns, 1 de febrer de 2016. 

 

− Dilluns, 29 d’agost de 2016. 

 

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

notifiqui aquest acord als Serveis Territorials a Lleida, del Departament d’Empresa i 

Ocupació, de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

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

aquesta sessió, a les 15:00 hores del dia 30 de juliol de 2015, de la qual aixeco la 

present acta com a Secretaria accidental, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

La Secretaria accidental, L’Alcalde, 

Natàlia Batsi Roma Manel Català Ros 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

No n’hi ha. 
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