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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 9/2015 

Caràcter: extraordinària i urgent 

Data: dilluns, 13 de juliol de 2015 

Horari: de 21:00 hores a 21:05 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 

 

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

 

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor PPC 

 

 

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. 

 

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts 

següents: 
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Ordre del dia 

 

1. Expedient Ple-9/2015.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria urgent de 

la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

número 9/2015, de data 13 de juliol de 2015. 

 

2. Aprovació, si s’escau, de l’acord sobre l’organització municipal. 

 

3. Aprovació, si s’escau, del règim econòmic i de dedicació dels membres de la 

Corporació. 

 

4. Coneixement de les resolucions d’Alcaldia. 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient Ple-9/2015.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria urgent 

de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

número 9/2015, de data 13 de juliol de 2015. 

 
El Sr. Alcalde exposa als presents els motius pels quals ha convocat una sessió 

extraordinària urgent de Ple municipal per tal que els regidors presents es pronunciïn 

sobre la urgència, atès el que disposa l'article 79 del RD 2568/1986,de 28 de 

novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals. 

 

De conformitat amb l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest s’aprova per 8 vots a 

favor dels grups polítics municipals de CiU, TJxB-PM, ABEHDG i 1 abstenció 

presencial del Sr. Palau (PPC),el següent:  

 

 

ACORD 

 

 

Únic.- Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 9/2015, de data 13 de juliol de 2015. 
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2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD SOBRE ORGANITZACIÓ 

MUNICIPAL. 

 

De conformitat amb els articles 20.1.b), 23, 46, 47 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 48.1.b), 54, 58 i 99 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, els articles 38, 52, 53 i 127 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, el 

següent ACORD: 

 

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, que estarà integrada per l’Alcaldia, que exercirà la Presidència, i un nombre 

de Regidors/es no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, 

nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, donant compte al Ple. 

 

Assumirà la Secretaria de la Junta de Govern Local, la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

El règim de sessions de la Junta de Govern Local serà el següent: 

 

A. Sessions ordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària 2 

vegades al mes, amb excepció del mes d’agost que en celebrarà una, la primera i 

tercera setmana de cada mes, en dilluns, i a les 20:30 hores, o horari diferent que 

determini l’Alcaldia si aquell dia es celebra ple. 

 

Per resolució d’Alcaldia es podrà modificar el dia de convocatòria de les sessions 

ordinàries, en funció de les necessitats, respectant sempre la periodicitat de dos 

sessions mensuals amb excepció del mes d’agost, que es celebrarà una. 

 

B. Sessions extraordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessions 

extraordinàries i reunions deliberants quan amb aquest caràcter siguin convocades 

per la seva Presidència. 

 

Les competències de la Junta de Govern Local són les següents: 

 

A. Competències pròpies: l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves funcions, 

i les competències que li atribueixi directament les lleis. 

 

B. Competències delegades: les atribuïdes per delegació per part de l’Alcaldia, el Ple, 

o qualsevol altre òrgan municipal. 

 

 

Segon.-  Crear una Comissió Informativa General, que ostentarà les atribucions 

d’estudi, d’informe o de consulta, i el dictamen previ dels assumptes que s’han de 

sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local.  

Els dictàmens que emeti la comissió informativa seran vinculants. 
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Aquesta Comissió celebrarà les sessions ordinàries d’acord amb la periodicitat 

establerta per a les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. 

La convocatòria, l’ordre del dia i les notificacions seran coincidents amb les del Ple i 

de la Junta de Govern Local, i es notificaran en la mateixa antelació, el Ple amb dos 

dies hàbils i la Junta de Govern Local amb un dia hàbil. 

La Comissió estarà integrada per tots els regidors de la corporació. La Comissió 

serà presidida pel Sr. Alcalde de la Corporació. Actuarà com a Secretària de la 

Comissió, la Secretària de l’Ajuntament, o bé una persona al servei de 

l’Administració municipal designada per aquesta. 

El seu funcionament serà el que estableix la normativa que regula les Comissions 

Informatives Permanents. En tot cas la Comissió podrà aprovar el seu propi règim 

de funcionament. 

 

Tercer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, integrada pels següents Regidors/es: 

 

- Sr. Manel Català i Ros, en representació de CIU, que assumirà la Presidència. 

- Sr. Raúl Sales i Pujol, en representació de CIU. 

- Sra. Maite Molina Puértolas, en representació de CIU. 

- Sr. Antoni Carré Cuadrat, en representació de CIU. 

- Sra. Rosa Caselles Mir, en representació de TJxB-CP. 

- Sra. Montserrat Bosch i Pascual, en representació de TJxB-CP. 

- Sr. Ferran Accensi Torres, en representació d’ABEHG-AM. 

- Sr. Antoni Català i Solé, en representació d’ ABEHG-AM . 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, en representació del PP. 

 

Assumirà la Secretaria de la Comissió Especial de Comptes, la Secretaria de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Quart.-  Constituir l’organització de la Corporació a efectes d’execució i gestió de les 

competències municipals en les següents àrees materials que rebran la denominació 

de Regidories: 

 

REGIDORIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES I GOVERNACIÓ, 

essent titular el regidor Raúl Sales Pujol 

 

REGIDORIA DE CULTURA, ENSENYAMENT I BENESTAR SOCIAL, essent titular la 

Regidora Sra. Maite Molina Puértolas. 

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ESPORTS I JOVENTUT, essent titular el 

Regidor Sr. Antoni Carré Cuadrat. 

 

Els titulars de les diferents regidories gestionaran els assumptes que ratione 

materiae estiguin dins dels seus àmbits competencials, proposant a l’Alcaldia, a la 
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Junta de Govern Local, o al Ple de l’Ajuntament, les propostes d’acord que considerin 

adients. 

 

Els conflictes d’atribucions que es produeixin entre els titulars de les diferents 

regidories seran resolts per l’Alcaldia de l’Ajuntament ex article 50.1.b) de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Per Decret d’Alcaldia es podrà modificar el titular de les diferents regidories, i si 

s’escau, delegar les competències corresponents. 

 

Dependrà directament de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, la 

Secretaria de l’Ajuntament. 

 

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

les actuacions escaients per donar eficàcia al present acord, i publicar en extracte 

aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat dels vuit regidors dels 

grups CIU, TJxB-CP i ABEHG-AM, que dels nou de fet i de dret, componen la 

Corporació. 

 

 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM ECONÒMIC I DE DEDICACIÓ DELS 

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 

 

Part expositiva:  

 

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se 

constituït la Corporació el dia 13 de juny de 2015, i establert el nou Cartipàs 

Municipal, resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels 

membres polítics d’aquesta Corporació així com el seu règim de retribucions i 

indemnitzacions. 

 

Fonaments de dret:  

 

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) i 166 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim 

Local de Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre 

retribucions per l’exercici del seu càrrec, quan els desenvolupin en règim de 

dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, a percebre assistències per la 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels 
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quals formen part  i, indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple 

de la Corporació. 

 

En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat 

de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 

corporació. 

 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció 

dels següents: 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Determinar com a càrrec de dedicació parcial els corresponents als 

següents càrrecs electes de l’actual Corporació municipal, amb les retribucions 

anuals que s’indiquen: 

 

 

CÀRREC DEDICACIÓ RETRIBUCIONS 

Alcalde 

1r.Tinent d’Alcaldia 

45% 

55% 

      492,35€/mes 

      601,76€/mes   

 

 

Total retribucions anuals : 13.129,29 euros/any (1.094,10 euros/mes). 

 

Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es percebran en 12 pagues, 

deduint la retenció corresponent d’IRPF i Seguretat Social a càrrec del treballador/a. 

Les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, es comptabilitzaran a part i 

seran a càrrec de l’Ajuntament. 

 

Segon.- Aprovar com assignacions per assistència a sessions dels altres membres 

de la Corporació –amb excepció dels que disposen de retribució per dedicació 

conforme l’aprovat en l’apartat anterior–, els que s’enumeren a continuació: 

 

Per assistència a sessions plenàries: 85,00 euros/sessió. 

Per assistència a sessions de la Junta de Govern Local: 75,00 euros/sessió. 

Per assistència a sessions de la Comissió Especial de Comptes: 18,00 euros/sessió. 

 

Tercer.- Determinar que tots els membres de la Corporació tindran dret a percebre 

indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades per l’exercici del seu 

càrrec, sempre que siguin degudament autoritzades i estiguin justificades 

documentalment. Per determinar aquesta indemnització s’atendrà al cost real de la 

despesa de transport, dieta alimentària o d’estància; quan s’utilitzi vehicle propi, la 

indemnització per quilòmetre serà de 0,22 euros/km. 
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Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que realitzi 

les actuacions escaients per donar eficàcia a aquest acord, en allò que fa referència 

a la Seguretat Social i subvenció de compensacions econòmiques a càrrecs electes 

atorgada per la Generalitat de Catalunya. 

 

Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat dels vuit regidors dels 

grups CIU, TJxB-CP i ABEHG-AM, que dels nou de fet i de dret, componen la 

Corporació. 

 

4.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 

 

De conformitat amb l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals, es dona compte al Ple de l’Ajuntament dels següents Decrets d’Alcaldia, que 

diuen: 

 

“DECRET D’ALCALDIA 

 

DECRET Núm. 121/2015 

DATA:  30 de juny 

ASSUMPTE: Nomenament membres de la Junta de Govern Local i Tinents 

d’Alcalde. 

 

1. Part expositiva:  

 

1.- Un cop celebrades les eleccions locals el proppassat dia 24 de maig, el nou 

Ajuntament es constituí en sessió solemne el dia 13 de juny de 2015, davant la voluntat 

de constituir la Junta de Govern Local en aquest municipi, i en virtut de la potestat 

d’autoorganització, cal designar els membres que han d’integrar dita Junta i el tinents 

d’alcalde.  

 

2. Fonaments de dret:  

 

2.1. De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els Tinents d’Alcalde són un òrgan 

necessari de l’Ajuntament. 

 

2.2. El nomenament dels Tinents d'Alcalde i dels membres de la Junta de Govern és 

competència de l'Alcalde a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya i 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
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pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals.  

 

2.3. La composició de la Junta de Govern Local, es troba regulada als articles 23.1 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 52 del Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  

 

 

3. Resolució: 

 

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans 

esmentada, RESOLC: 

 

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament els 

regidors i les regidores següents: 

 

Sr. Raúl Sales Pujol 

Sra. Maite Molina Puértolas.  

Sr. Antoni Carré Cuadrat. 

 

 

La Junta de Govern Local estarà integrada per l’Alcalde, que exercirà la Presidència, i els 

Regidors supra esmentats. Es convidarà com assistent a les sessions de la Junta de 

Govern Local als Regidors Rosa Caselles Mir, Montserrat Bosch Pascual, Ferran Accensi 

Torres, Antoni Català Solé i Josep Maria Palau Llobera, amb veu i sense vot. 

 

El règim de sessions de la Junta de Govern Local serà el següent: 

 

A. Sessions ordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària 2 vegades al 

mes, amb excepció del mes d’agost, que en celebrarà una, la primera i tercera setmana 

de cada mes, en dilluns, i a les 20:30 hores, o horari diferent que determini l’Alcaldia,  

essent el seu lloc de reunió la sala de plens o de reunions de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià. 

 

Per resolució d’Alcaldia es podrà modificar el dia de convocatòria de les sessions 

ordinàries, en funció de les necessitats, respectant sempre la periodicitat de dos 

sessions mensuals amb excepció del mes d’agost, que es celebrarà una. 

 

B. Sessions extraordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessions extraordinàries 

i reunions deliberants quan amb aquest caràcter siguin convocades per la seva 

Presidència. 

 

Segon.- Delegar a la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, l’exercici de les 

següents atribucions d’Alcaldia: 
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- Aprovació i reconeixement d’obligacions (fase O) de les factures/despeses de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

- Resolució dels expedients de subvencions nominatives, de les subvencions de 

concessió directa, i de les subvencions generals o de concurrència competitiva, en els 

termes previstos en les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

- Instàncies veïnals el coneixement de les quals correspongui a l’Alcaldia, i que facin 

referència a la gestió i/o utilització dels serveis, instal·lacions i béns municipals, i les 

relatives a queixes o informacions veïnals. 

 

- L’aprovació dels padrons fiscals de les taxes per cementiri municipal, per recollida, 

transport i tractament d’escombraries i altres residus urbans, i pel subministrament 

d’aigua i clavegueram, quan la competència no correspongui al Ple de l’Ajuntament. 

 

A més, la Junta de Govern Local realitzarà les següents actuacions: 

 

- Assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 

 

Tercer.- De conformitat amb allò previst als articles 20, 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, nomenar Tinents d’Alcalde de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià als Regidors de la Junta de Govern Local que a 

continuació es relacionen, amb expressió de l’ordre de nomenament: 

 

 

Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Raúl Sales Pujol. 

 

Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Maite Molina Puértolas. 

 

Tercer Tinent d’Alcalde: Antoni Carré Cuadrat. 

 

Correspon als Tinents d’Alcalde substituir, en funció del seu ordre de nomenament, a 

l’Alcaldia en els supòsits de vacant, absència, malaltia, o abstenció legal o 

reglamentària. 

 

Quart.- L’eficàcia dels apartats primer i segon d’aquest Decret resten condicionats 

(condició suspensiva) a l’aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local pel Ple 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Cinquè.- Els nomenaments definits en el present Decret d’Alcaldia produiran efectes 

des del mateix moment de la seva signatura, sens perjudici de la seva notificació als 

interessats i de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

Sisè.- Publicar en extracte aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida. 
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Vuitè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui 

aquest Decret als interessats. 

 

Setè.- Donar compte del present Decret al Ple en la propera sessió d’organització 

municipal que es realitzi. 

 

Sotmesa a votació la proposta de ratificació del decret de l’alcaldia de nomenament 

membres de la Junta de Govern Local i Tinents d’Alcalde, es aprovada per unanimitat 

dels vuit regidors dels grups CIU, TJxB-CP i ABEHG-AM que dels nou, de fet i de dret, 

componen la Corporació. 

 

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

aquesta sessió, a les 21:05 hores del dia 13 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 
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