AJUNTAMENT
DE
BENAVENT DE SEGRIÀ
LLEIDA
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Número: 4/2015
Caràcter: extraordinària
Data: dilluns, 27 d’abril de 2015
Horari: de 14:00 hores a 15:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Assistència i quòrum
Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Manuel Català Ros, Alcalde, CiU
Sra. Magdalena Pla Pla, 1r Tinent d’Alcalde, CiU
Sr. Raúl Sales Pujol, 2n Tinent d’Alcalde, CiU
Sr. Manuel Bernal Garcia, 3r Tinent d’Alcalde, CiU
Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora, PM
Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM
Sra. Violant Trilla Martinoli, Regidora, PM
Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, Regidor, PM
Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor, PPC
Sra. Natàlia Batsi Roma, Secretària-Interventora acctal. de l’Ajuntament.
Assistència de la Sra. Montserrat Vandrell Aynés, SAT del Consell Comarcal del
Segrià.
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 la Secretària Interventora 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
Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions locals del
24 de maig de 2015
Expedient Hisenda-1/2015.- Proposta resolució al·legacions del Pressupost General
de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2015.
Desenvolupament de la sessió
1. Expedient 9/2015. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a
les eleccions locals del 24 de maig de 2015
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del
règim electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la
mesa electoral que s’ha de constituir el dia 24 de maig de 2015 per a les eleccions
locals, convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es
convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla pel 24 de maig de
2015. Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han
d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.
MESA: A.
TITULARS:
PRESIDENT/A: ABEL BATSI ROMA
1R VOCAL: FRANCISCO JAVIER ARENY BENET
2N VOCAL: JOSE ANTONIO GONZALEZ TORRES
SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT/A: EDUARDO BRINGOLA SALLAN
PRESIDENT/A: ALBERTO ARENY GUARDIOLA
1R VOCAL: GABRIEL ALCÀNTARA CORREDERA
1R VOCAL: JOSEP MIQUEL AGUILO PALMI
2N VOCAL: JULIAN DOMINGO MORELL
2N VOCAL: JOSE LUIS GARCIA AGUILA

MESA: B
TITULARS:
PRESIDENT/A: PEDRO JUAN LOPEZ VIVANCOS
1R VOCAL: VANESA MARTIN SERRET
2N VOCAL: MARIA TERESA RUBINAT FARRE
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SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT/A: JUAN RAMON PEÑA FARRERONS
PRESIDENT/A: FELIPE PALAU CASTERAS
1R VOCAL: EVA VAZQUEZ HERMIDA
1R VOCAL: JORDI EMILI PASCUAL RIERA
2N VOCAL: MARIA ISABEL MARTINEZ FERNANDEZ
2N VOCAL: ALBERT MAYENCH COTS

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant
certificat acreditatiu del mateix.
2. Expedient Hisenda-1/2015.- Resolució al·legacions del Pressupost General de
l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2015
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:
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,
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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:

AJUNTAMENT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
651.426,43
87.000,00
273.539,70
401.648,42
22.075,00

TOTAL

93.200,00
266.817,65
1.795.707,20

PRESSUPOST DE
DESPESES
262.251,16
827.120,00
43.500,00
40.700,00
39.083,54
207.118,95

AJUNTAMENT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

375.933,55
1.795.707,20

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,
definitívament 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 i 5 vots en contra dels regidors dels grups
municipals PM i PPC, no sent aprovada la proposta.
No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada
aquesta sessió, a les 15:00 hores del dia 27 d’abril de 2015, de la qual aixeco la
present acta com a Secretari, donant fe.
Dono fe.
La Secretària acctal,

S.:Natàlia Batsi Roma
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ANNEX INTERVENCIONS
2. Expedient Hisenda-1/2015.- Resolució al·legacions del Pressupost
General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2015
L’ Alcalde proposa, per ser un tema que ha provocat discrepàncies, llegir i explicar
l’informe redactat per la Sra. Montse Vandrell, Interventora del Consell Comarcal.
Intervé la Interventora del Consell Comarcal i diu que l’informe parteix de les dos
al·legacions que han presentat els dos portaveus dels grups municipals, Progrés
Municipal i PP, que bàsicament es fixen en intentar introduir en el pressupost, en la
mesura que es pugui, l’obra - fase de la Llar d’infantsque es considera
d’importància en el municipi.
La Corporació expressa que estan d’acord, en introduir aquesta obra però buscant
finançament.
L’informe que redacta la Sra. Vandrell manifesta dos arguments que impedeixen,
la seva acceptació, en base a lo següent:
1r) El Pla d’Ajust aprovat per l’Ajuntament el 29 de març de 2012, estableix entre
les mesures de finançament, la vinculació de les inversions a executar en els
exercicis 2013 a 2022 al de finançament per ingressos de capital, com és el cas de
l’obra que demanen. Essencialment, transferències de capital entre Administracions
en un 75%, sense que en cap cas l’Ajuntament de Benavent assumeixi més d’un
25% de la despesa a través d’ingressos corrents.
2n) La Reclamació administrativa. Qui està legitimat activament i quines són les
causes que permeten presentar al·legacions a aquest pressupost d’acord a l’article
170 del TR LRHL.
Les al·legacions han estat presentades durant el tràmit d’informació pública un cop
aprovat el pressupost inicialment per regidors i regidores portaveus de grups
municipals que s’han abstingut en la votació del 16 de març, d’aprovació inicial. Les
al·legacions no assenyalen cap norma infringida, omissió de crèdit exigible o
insuficiència. S’esmenta el contingut de les sentències 171 i 978 dels Tribunals
Superior de Justícia de Canàries i de Madrid, respectívamernt, en concret la
sentència núm. 978 del Tribunal de Madrid, no consideren els regidors, portaveus
de grups municipals, interessats als efectes establerts a l’article 170. Es consideren
que les objeccions i les propostes han d’efectuar-se durant el procés d’elaboració i
adopció dels acords mitjançant la presentació d’esmenes i propostes. La sentència
de referència del Tribunal de Madrid entén que el tràmit de les al·legacions està
limitat als interessats, entre els que no es troben els grups polítics sinó que la seva
participació ha d’efectuar-se mitjançant la presentació de propostes en els debats
plenaris. En el fonament jurídic de la sentència 171 emesa pel TSJ de Canàries,
planteja un “abús de dret” per fer un ús indegut de les facultats dels ciutadans per
impugnar.
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Concloent, de conformitat amb els antecedents, fonaments i part dispositiva, que el
contingut de les al·legacions poden contravenir les mesures del Pla d’Ajust aprovat
per aquest Ajuntament.
-Intervé l’alcalde Manel Català Ros.
Dient que com resum de tot això, les dues al·legacions es basen en l’acabament de
l’obra de la Llar d’Infants. Segons el Pla d’Ajust, es necessitaria un 75% d’inversió
externa per poder fer l’obra i l’Ajuntament sol podria finançar un 25%. Es necessita
tenir el pressupost aprovat per poder cancel·lar el Pla d’Ajust. Després, proposa,
que existeix l’opció de fer una modificació de pressupost en el moment que es
tinguessin diners o quan es considerés que s’ha de començar l’obra. Explica que si
l’any 2014, a finals d’aquell any, si alguna entitat o Diputació o Generalitat hagués
donat diners per poder acabar la Llar d’Infants, s’hagués fet una modificació de
pressupost, haguessin inclòs l’obra, perquè no estava inclosa i s’hagués pogut
executar. Sempre hi ha l’opció de fer una modificació de crèdit en qualsevol
moment, per fer l’execució de l’obra, aquesta sempre és una porta d’entrada. Però
lo que es necessita, diu, és poder eliminar aquest Pla d’Ajust. El Pla d’ajust és la
trava.
-Intervé la Sra. Rosa Caselles.
Expressa que si van presentar aquestes al·legacions era perquè l’anterior Secretari
els hi va informar que era un tràmit correcte i, fins i tot, del termini que disposaven
per poder presentar-les.
-Intervé el Sr. Josep Maria Palau.
Que diu que va presentar una al·legació, que existeix una part que fa referència als
bitllaires de Benavent i no es citen en cap moment del pressupost.
L’estranya molt, que presentades les al·legacions en forma i en període legal, no
puguin ser part interessada ja que els partits polítics del poble són la representació
del poble, malgrat que hi hagi moltes sentències dels Tribunals que diguin que els
partits polítics no són part interessada, no ho acaba d’entendre. I que ho miraran.
-Intervé la Sra. Montse Vandrell.
Llegeix textualment una part de la sentència que explica molt bé els dubtes
plantejats.
-Els regidors es queixen que dos dies per presentar esmenes és inviable, que això
no s’ha fet mai, sense haver estat en debat el Pressupost.
-Intervé Josep Maria Palau: Al·lega que l’últim pressupost que es va aprovar en
aquest Ajuntament, el grup de CIU, es va abstenir i va presentar al·legacions.
Simplement es va aprovar per majoria dels que havia en aquell moment. No entén
perquè el tràmit de les al·legacions és un procés totalment incorrecte malgrat
insistir la Interventora en llur il·legalitat.
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-Davant el dubte dels regidors de si s’ha de fer l’aprovació definitiva o no
ara , intervé la S-I del Consell Comarcal dient:
Que ara han de votar la estimació/desestimació de les al·legacions presentades a
l’aprovació inicial. La proposta que fa l’Ajuntament és desestimar-les pels
arguments que s’han exposat.
-Intervé Josep Maria Palau:
Jo no entenc que sense la participació dels regidors que som aquí, se pugui
aprovar definitivament un pressupost.
Explica que la seva al·legació proposa de retallar 70.000,00 € del pressupost i
augmentar la partida per la Llar d’Infants. I augmentar la partida dels bitllaires per
equiparar totes les fitxes de la gent que practica esport a Benavent.
-Intervé Raül Sales:
La teva al·legació té un fallo que és la ruta verda que és una subvenció i tu la
inclous. Treus lo de l’escola de música i la ruta la inclous pels 70.000 € aquestos.
Això és una subvenció que si no la fem l’hem de treure.
-Intervé Rosa Caselles:
No demanava que s’inclogués tota la partida definitiva de l’obra de la Llar d’Infants.
Això ja ho tenien present perquè aquesta obra està dividida i subdividida en fases i
sub-fases. Proposa que si estava coberta la previsió de préstecs a 31 de desembre,
preveure una partida de 30.000 ó 40.000 € al Pressupost per la Llar d’Infants,
perquè considera que l’acabament de la Llar d’Infants és una necessitat doncs hi ha
molta canalla. Proposa aprofitar els diners de Romanent de Tresoreria que mai
havien tingut, poder-ne disposar i evitar demanar-los al banc. Al setembre recalca
que és inviable que a la guarderia es pugui fer res. Segons informació que els hi va
donar el secretari era que fessin l’ abstenció al pressupost, presentar al·legacions i
que ja els hi contestarien. No demana acabar tota l’obra sinó fer petits bocins,
parets, finestres, etc. per no estar més temps l’obra despullada. No demanava
posar a la partida tota la quantitat de l’obra.
-Intervé la Interventora del Consell:
El fet que es faci l’obra parcialment amb subprojectes, permet fer-ho aquest any
amb menys diners. Però aquesta part ha d’estar igualment finançada amb un 75 %
per una Administració. Si aproven el pressupost es podria eliminar el Pla d’Ajust
que és el principal impediment.
-Intervé Rosa Caselles:
Això no ho tenien present, que el Pla d’Ajust fos un impediment. Tampoc li va
informar l’anterior Secretari que hi hagués aquest impediment. També diu que si
aprova un pressupost i al cap de 15 dies s’ha de fer una modificació de pressupost,
sembla una “xapussa”.
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-Intervé Josep Maria Palau:
Que tota la quantitat de Romanent
d’Infants.

Tresoreria es destinés a l’obra de la Llar

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Natàlia
Batsi Roma
Data :2015.08.05
09:10:00 CEST
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