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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 8/2015 

Caràcter: Extraordinària  

Data: dimecres, 8 de juliol de 2015. 

Horari: de 21:00 hores a 21:45 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, CiU 

Sra. Maite Molina Puertolas, CiU 

Sr. Antoni Carre Cuadrat, CiU 

 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora, TJxB-CP 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, TJxB-CP 

 

Sr. Ferran Accensi Torres, Regidor, ABEHG-AM 

Sr. Antonio Català Solé, Regidor, ABEHG-AM 

 

Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor, PPC 

 

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

 

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Ningú 

 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi 

assisteixen els nou regidors que, de fet i de dret, composen la Corporació, acomplint-se el 

previst en els arts. 46.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i 90 del Reglament d’organització, funcionament i 

règim jurídic de les corporacions.  
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Tot seguit es passa a tractar els assumptes que composen el següent: 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària, celebrada pel Ple de 

l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015 (núm. 7/2015). 

 

2. Aprovació, si s’escau, de l’acord sobre constitució dels grups polítics de la Corporació 

i designació de portaveus. 

 

3. Aprovació, si s’escau, de l’acord sobre periodicitat de les sessions plenàries i 

funcionament. 

 

4. Aprovació, si s’escau, de l’acord sobre organització municipal: Junta de Govern Local, 

Comissió Especial de Comptes i àrees d’organització material (Regidories). 

 

5. Aprovació, si s’escau, de l’acord sobre ratificació del nomenament de Tresorer. 

 

6. Aprovació, si s’escau, de l’acord sobre nomenaments de representants de la 

Corporació en altres organismes. 

 

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

Corporació. 

 

8. Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels 

membres de la Junta de Govern Local i Tinents d’Alcalde i delegacions. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA. 

 

Oberta la sessió, el Sr. Alcalde, pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament vol 

formular alguna observació al contingut de l’acta de la sessió constitutiva d’aquest 

Ajuntament, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

 

En no formular-se cap observació, es sotmet a votació l’acta, la qual es aprovada per 

unanimitat dels nou regidors dels grups CIU , TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC , que, de fet i 

de dret, componen la Corporació. 
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2. PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLITICS I 

DESIGNACIO DE PORTAVEUS. 

   

Part expositiva:  

 

Un cop celebrades les eleccions locals, el proppassat dia 24 de maig, el nou Ajuntament 

es constituí en sessió constitutiva el dia 13 de juny de 2015. 

 

Entre les primeres mesures organitzadores del Consistori sorgit de cada procés electoral, 

la legislació contempla la constitució dels Grups Polítics Municipals, per tal d’articular la 

presència i actuació dels regidors municipals en els òrgans de govern i gestió municipals. 

 

Fonaments de dret:  

 

1.- La modificació de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 

operada per Llei 57/2003, de 16 de desembre, va incorporar un nou apartat a l’art. 73 

que estableix: “ Als efectes de la seva actuació corporativa els membres de les 

Corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i 

obligacions que s’estableixin amb excepció de aquells que no s’integrin en el grup polític 

que constitueixi la formació electoral per la que foren elegits o que abandonin el seu 

grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits 

 

2.- L’art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, TRLMRLC estableix 

que “per al millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot 

acordar la creació de grups municipals.  

 

3.- Els articles 23 i 24 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat per R.D. 2568/86 de 28 de novembre estableix el procediment 

per a la constitució d’aquests grups. L’art. 25 del mateix text legal estableix 

l’obligatorietat de donar compte de la constitució dels grups al Ple en la primera sessió 

que celebri. 

 

Atès que cada grup constituït ha de designar els seus respectius portaveus i acreditar-ho 

davant de la secretaria , a proposta de l’alcaldia es demana al Ple l’adopció dels següent 

 

De conformitat amb aquests antecedents de fet i de dret, es proposa al Ple que adopti 

els següents ACORDS:  
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PRIMER.- Declarar constituïts els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, d’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors i presentades 

a aquesta Alcaldia, amb els drets i deures que els atorga la legislació vigent: 

 

- Grup Municipal de Convergència i Unió 

- Grup Municipal TJxB-CP 

- ABEHG-AM  

- PP 

 

SEGON.- D’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors, la 

representació de cada grup municipal ha quedat conferida a: 

 

Grup Municipal de Convergència i Unió. 

Portaveu: Sr. Antoni Carré Cuadrat. 

Portaveu suplent 1: Raúl Sales Pujol. 

Portaveu suplent 2: Maite Molina Puértolas. 

 

Grup Municipal de TJxB-CP.  

Portaveu: Sra. Rosa Caselles Mir. 

Portaveu suplent: Sra. Montserrat Bosch Pascual. 

 

Grup Municipal d’ABEHG-AM. 

Portaveu: Sr. Ferran Accensi Torres. 

Portaveu suplent: Sr. Antonio Català Solé. 

 

Grup Municipal de PP  

Portaveu: Sr. Josep Mª Palau Llobera. 

 

Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat dels nou regidors dels grups 

CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC  que, de fet i de dret, componen la Corporació. 

 

3. PROPOSTA D’ACORD SOBRE PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES I 

FUNCIONAMENT. 

 

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, és necessari procedir a l’adopció dels 

acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa 

l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de 
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la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre, entre 

d’altres,  sobre la periodicitat de sessions del Ple.  

 

L'article 46.2 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL), en la nova redacció donada per 

Llei 11/99 de 29 d’abril estableix  la periodicitat mínima de la celebració de las sessions 

ordinàries del Ple, assenyalant que els municipis de menys de 5.000 habitants han de 

celebrar sessió ordinària com a mínim cada tres mesos; així mateix el Ple celebrarà 

sessió extraordinària quan així ho decideixi el President o ho sol·licitin un mínim de la 

quarta part del nombre legal de membres de la Corporació  

 

Fonaments de dret:  

 

1.- Article 46.2 de la llei 7/85 de 2 d’abril de les Bases de Règim Local, modificada per la 

llei 11/1999, de 21 d’abril. 

 

2.- Article 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, Reglament d’Organització 

Funcionament i Règim Jurídic. 

 

3.- Article 98 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, es proposa al Ple de la Corporació la 

següent proposta d’acord: 

 

De conformitat amb aquests antecedents de fet i de dret, es proposa al Ple que adopti 

els següents ACORDS:  

 

Únic.- Aprovar el règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple, en els 

següents termes: 

 

1. CONVOCATÒRIA 

 

La Corporació municipal celebrarà sessió ordinària un cop cada dos mesos, coincidint 

amb els mesos de gener, març i novembre, el primer dilluns de mes i, si fos festiu, el 

primer dia feiner següent. L’horari de celebració  serà a les 20:30 hores els mesos de 

gener, març i novembre, i a les 21:00 hores els mesos de maig, juliol i setembre  en 

primera convocatòria, i dos dies desprès, a la mateixa hora en segona convocatòria. 

 

La Corporació municipal celebrarà sessions extraordinàries quan així ho decideixi el 

President o així ho sol·liciti, al menys, una quarta part del nombre legal de membres de 

la Corporació, sense que cap Regidor/a pugui sol·licitar més de tres anualment. La 

convocatòria de sessió extraordinària es realitzarà en funció de les necessitats 

administratives en la tramitació dels assumptes que siguin competència del Ple. 
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La convocatòria de la sessió serà tramesa als membres de la Corporació amb una 

anticipació mínima de 2 dies hàbils, diferents al dia de recepció i de celebració del Ple, 

considerant-se dies hàbils a aquests efectes de dilluns a divendres no festius. 

 

2. NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PLE 

 

2.1. Esborranys d’actes: 

 

Les sessions començaran preguntant el President si algun membre de la Corporació ha 

de fer alguna observació a l’acta de les sessions anteriors, que es considerarà aprovada 

si no hi haguessin. 

 

Si hagués alguna observació, es debatran i decidiran les que procedeixin, que en cap cas 

podran modificar els acords de fons i solament es podran resoldre les errades materials 

o de fet. Els conceptes exposats pels Regidors/es en les seves intervencions solament 

podran modificar-se quan la redacció transcrita per la Secretaria de l’Ajuntament, 

contingui conceptes contraris als expressats o quan havent-se sol·licitat pel Regidor/a 

que hagués intervingut la seva constància literal en acta d’alguna frase, no fos transcrita 

en aquests termes. Les correccions aprovades pel Ple, seran practicades directament en 

l’acta definitiva de la sessió anterior, i en quedarà constància en l’actual. 

 

 

2.2. Relació de Decrets d’Alcaldia i informes no sotmesos a votació: 

 

A continuació es donarà compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i d’aquells assumptes 

que ha de conèixer el Ple, per a una millor informació de l’acció de govern, sense que 

sobre ells es pugui promoure debat de cap mena, si bé podran formular-se preguntes 

sobre el seu contingut, que seran contestades per la Presidència, en aquesta o la sessió 

següent. 

 

2.3. Adopció d’acords i votació: 

 

2.3.1. Si un acord presenta diferents punts, qualsevol grup polític podrà demanar la 

votació separada de cada punt. 

 

2.3.2. Els vots emesos pels Regidors/es podran ser afirmatius o negatius en relació amb 

la proposta d’acord, podent els membres de la Corporació abstenir-se de votar. 

L’abstenció dels Regidors/es podrà ser de tres classes: 

 

a) Abstenció presencial: quan el Regidor/a no està present a la sessió o l’abandona 

durant la seva presentació o deliberació, amb excepció que es reintegri a la sessió abans 

de la votació corresponent. 

 

b) Abstenció substancial: quan el Regidor/a present a la sessió i votació de la proposta, 

no desitja pronunciar-se sobre el fons de l’assumpte corresponent. 
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c) Abstenció deguda: quan concorre causa legal o reglamentària d’abstenció que 

comporta el deure del Regidor/a de no conèixer d’un assumpte; en aquest cas, el 

Regidor/a afectat per causa legal o reglamentària d’abstenció haurà d’abandonar durant 

la tramitació de la proposta corresponent el Saló de sessions de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

2.3.3. A l’acta es farà constància expressa del vot de cada Regidor/a, de conformitat 

amb les següents regles: 

 

a) En els supòsits de vot afirmatiu, negatiu, o l’abstenció substancial íntegre dels 

Regidors/es presents d’un mateix grup polític municipal, es farà constància del grup 

polític municipal que vota a favor o en contra, o s’absté substancialment. 

 

b) En els supòsits que els Regidors/es presents integrats en un mateix grup polític 

municipal votin (afirmatiu, negatiu o abstenció substancial) amb signe diferent una 

proposta d’acord, es farà constar en tot cas el vot amb el primer cognom de cada 

Regidor/a afectat, de forma individual. 

 

c) En tot cas, les abstencions presencials i degudes es faran constar amb el primer 

cognom del Regidor/a afectat, de forma individual. 

 

2.3.4. La Presidència de la sessió ordena i dirigeix tots els debats i incidències que 

succeeixin al llarg de la sessió, i podrà cridar a l’ordre a qualsevol membre de la 

Corporació, que: 

 

a) Profereixi conceptes ofensius al decòrum de la Corporació o dels seus membres, de 

les Institucions Públiques o de qualsevol altra persona o entitat. 

 

b) Produeixi interrupcions o alteri de qualsevol altra forma l’ordre de les sessions. 

 

c) Pretengui fer ús de la paraula sense que se li hagi concedit o un cop li hagi estat 

retirada. 

 

Després de tres vegades d’haver-lo cridat a l’ordre en la mateixa sessió, amb 

advertència la segona de les conseqüències d’una tercera, la Presidència podrà ordenar-

li que abandoni el local adoptant les mesures que consideri oportunes per fer efectiva 

l’expulsió. 

 

2.4. Assumptes d’urgència: 

 

En les sessions ordinàries, després de resolts els assumptes de l’ordre del dia i abans del 

torn de precs i preguntes, la Presidència preguntarà si algun grup polític municipal 

desitja sotmetre a la consideració del Ple, per raons d’urgència, algun assumpte no 

recollit a l’ordre del dia. Si així fos, el portaveu del grup justificarà la urgència i 

formularà la proposta d’acord amb els termes que hagués de sotmetre’s a votació. El Ple 

decidirà en primer lloc, i per majoria absoluta, sobre la urgència, sense que aquesta doni 

lloc a debat, i si aqueta és apreciada, el tema serà inclòs a l’ordre del dia per urgència. 
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NORMATIVA SUPLETÒRIA 

 

En tot allò no previst en aquestes normes serà d’aplicació allò previst a la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, al 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 el Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

  

 

Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat dels nou regidors dels grups 

CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC  que, de fet i de dret, componen la Corporació. 

 

 

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD SOBRE ORGANITZACIÓ MUNICIPAL: 

JUNTA DE GOVERN LOCAL, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I ÀREES 

D’ORGANITZACIÓ MATERIAL (Regidories). 

 

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. 
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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.- 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. 

 

Tercer.-  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 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. 
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Dependrà directament de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, la Secretaria 

de l’Ajuntament. 

 

Quart.- 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. 

 

L’Alcalde acorda deixar aquest acord damunt de la mesa. 

 

5. PROPOSTA D’ACORD SOBRE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE TRESORER. 

(DECRET 120/2015) 

 

El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va 

constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 

 

Atès que per part de l’alcaldia es va procedir a la designació del Sr. Tresorer de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià mitjançant Decret núm. 120/2015, de 30 de juny. 

  

En conseqüència amb l’exposat, es presenta al Ple de la Corporació la proposta de 

ratificació del Decret de l’Alcaldia de nomenament del Tresorer, en els següents termes: 

 

 

 “DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 120/2015 

Expedient Cartipàs 43/2015 

Data: 30 de juny de 2015 

 

ASSUMPTE: Nomenament de Tresorer. 

   

1. ANTECEDENTS 

 

El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals i el nou Ajuntament és 

va constituir en sessió pública celebrada el dia 13 de juny de 2015. 
 

2. FONAMENTS DE DRET 

 

2.1. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a 

funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les 

Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un membre de la 

Corporació o a un funcionari de la mateixa.  

 

2.2. Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 

del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local, el funcionari o membre de la 
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Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de 

prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança. 

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 

vigent i amb caràcter urgent fins que el Ple ratifiqui el present acord,  

 

RESOLC: 

 

PRIMER.-  Nomenar el Sr. Raúl Sales Pujol  com a Tresorer de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià.  

 

En el cas d’absència, malaltia o qualsevol altra circumstància d'índole similar que 

impedeixi al Tresorer nomenat exercir les seves funcions, la qual cosa haurà de 

comunicar-se  a l’Alcaldia amb antelació suficient, serà substituït en les seves funcions 

per la regidora Sra. Maite Molina Puertolas que les exercirà amb el mateix règim jurídic 

que el seu titular.  

 

SEGON.-  El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que 

conservi la condició de regidor designat, llevat que la corporació acordés el contrari en 

qualsevol moment. 

 

TERCER.-  En quant a les seves funcions estarà a tot el que preveuen els articles 5 i 6 

del Reial Decret 1174/1987 de Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb 

Habilitació de Caràcter Nacional i 177 de la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de 

les Hisendes Locals. 

 

QUART.- Sotmetre la present resolució al ple de la Corporació en la sessió 

extraordinària  a celebrar per la configuració del Cartipàs municipal, a efectes de la 

ratificació del nomenament en aplicació del que preveu l’art. 78.2 de la llei 7/1985 de 2 

d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.” 

 

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

Tresorer, es aprovada per unanimitat dels nou regidors dels grups CIU, TJxB-CP, 

ABEHG-AM i PPC que, de fet i de dret, componen la Corporació. 

 

6. APROBACIÓ ,SI S’ESCAU, DE L’ACORD SOBRE NOMENAMENT DE 

REPRESENTATNS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES. 

 

Atès que l’article 45.1.c) del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius, preveu que el consell escolar d’un centre públic està integrat per, entre altres, 

un o una representant de l’Ajuntament de la localitat on es troba situat el centre. 
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Atès que l’article 44 del Reglament de la llar d’infants de Benavent de Segrià (BOP de 

Lleida número 156, de 6 de novembre de 2010), preveu l’eventual creació de l’òrgan 

denominat Consell de Participació que estarà integrat, entre altres, per un representant 

de l’Ajuntament del municipi de Benavent de Segrià. 

 

Atès que l’article 8 dels Estatuts de la Mancomunitat intermunicipal de l’abastament 

d’aigua de Pinyana (BOP de Lleida número 69, de 9 de juny de 2001, DOGC número 

3513, de 14 de novembre de 2001, modificació en BOP de Lleida número 25, de 20 de 

febrer de 2010), estableix que l’Assemblea General d’aquest ens es renova cada quatre 

anys, coincidint amb el mandat municipal, i que la designació del representant a 

l’Assemblea General s’ha de fer pel Ple de l’Ajuntament. 

 

De conformitat amb l’article 38.c) 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.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Consell 

Escolar de l’Escola Sant Joan a la Regidora Sra. Maite Molina Puértolas. 

 

Segon.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Consell de 

participació de la llar d’infants l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a la 

Regidora Sra. Maite Molina Puértolas. 

 

Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a l’Assemblea 

General de la Mancomunitat intermunicipal d’abastament d’aigua de Pinyana al Regidor 

Sr. Raúl Sales Pujol. 

 

Quart.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Consell Escolar 

de l’Escola de música a la Regidora Sra. Maite Molina Puértolas. 

 

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

aquest acord als organismes interessats, adjuntant certificació del mateix, en extracte 

en allò que faci referència a l’interès de cada organisme. 

 

Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat dels nou regidors dels grups 

CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC  que, de fet i de dret, componen la Corporació. 

 

 7. 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. 
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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 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% 

      656,46 €/mes 

      802,35€/mes   

 

 

Total retribucions anuals : 17.505,72 euros/any (1.458,81 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: 18,00 euros/sessió. 
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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. 

 

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. 

 

L’Alcalde acorda deixar aquest acord damunt de la mesa. 

 

 

8.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDE EN MATÈRIA DE 

NOMENAMENTS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENTS 

D'ALCALDE I DELEGACIONS. 

 

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. 
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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, 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. 

 

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

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

que es realitzi. 

 

L’Alcalde acorda deixar aquest decret d’alcaldia damunt de la mesa. 

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

sessió, a les 21:45 hores del dia 8 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 Manuel Català Ros 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

4. Aprovació, si s’escau, de l’acord sobre organització municipal: Junta de 

Govern Local, Comissió Especial de Comptes i àrees d’organització material 

(Regidories). 

 

1.1. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: la proposta primera seria 

constituir la Junta de Govern Local, el règim de sessions de la Junta de Govern Local 

amb sessió ordinària dos vegades al mes, menys a l’agost que en principi seria una, 

que es faria la primera i tercera setmana de cada mes, el dilluns d’entrada a les     

20:30h. o variant l’horari si aquell dia coincideix amb el Ple. 

També, si convé, es pot modificar l’horari, si més endavant ens convé, i també sessions 

extraordinàries tantes com convinguin ho s’hagin de convocar. 

Les competències de la Junta de Govern; d’entrada la Junta de Govern de per si, no 

tindria competències, sols té les competències que se li deleguen, no es delega cap 

competència del Ple, l’únic que se li delega son les competències d’Alcaldia, i serien les 

típiques que s’acostumen a delegar. 

 

Constituir la Comissió Especial de Comptes, que estaria formada per tots els regidors. 

 

I la tercera, constituir l’organització municipal a efectes d’execució i de gestió de les 

competències municipals amb les següents regidories: 

Regidoria d’Agricultura, Medi Ambient, Infraestructures i Governació serà titular el      

Sr. Raül Sales; Regidoria de Cultura, Ensenyament i Benestar Social, serà titular la   

Sra. Maite Molina i la Regidoria de Promoció Econòmica, Esports i Joventut serà el 

titular el Sr. Antoni Carré. 

  

1.2. La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: En principi no estem 

d’acord per que és va dir que i vam parlar, que estaríem tots a la Junta de Govern 

Local, participant i aportant, i de moment veig que no, i només es cenyeix al vostre 

equip de govern. 

 

1.3. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: Però, desprès i a el 

nomenament de la Junta de Govern, si que hi ha quatre titulars, que són el màxim que 

hi pot haver. 

 

1.4. La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: Si, aquell dia jo ja ho 

volia dir, aquell dia, es un terç lo que marca la llei, un terç un convidat, llavors si tots 

som convidats com podem participar? 

A veure, s’ha de fer un reglament, ho no sé, a veure, com vosaltres aporteu una altra 

proposta, però nosaltres no estem d’acord, per estar allò presents sense ni veu ni vot, 

estem igual que no ser-hi. 

 

1.5. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: Bueno, el que vam dir, es 

que seria realment per participar, per discutir-ho entre tots, tot i que realment i 

oficialment, si el vot només el poden tindré els titulars però vam dir que en principi 

estaria obert. 
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1.6 El Sr. Carré (CIU) realitza la següent intervenció: Aquí en aquest punt no es parla 

de la composició de la Junta de Govern, entenc jo, no estar d’acord amb la composició 

de la Junta de Govern es a l’altre punt, no en aquest, aquest és el de la constitució, no 

té res a veure, penso, no sé, dic jo, aquest punt parla de la constitució i de les 

regidories i lo que vam explicar. 

 

1.7 La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: Les regidories tampoc, jo 

crec que les regidories, també és on tindríem de tindre, potser, un altre punt de vista i 

fer unes regidories més participatives, entenc jo, per que som nou i esteu en minoria i 

assoliu totes les regidories. 

 

1.8 El Sr. Carré (CIU) realitza la següent intervenció: les regidories les vam dir, vam dir 

el Raül portarà aquesta, el deixo portarà (...) ho vam dir o no ho vam dir, jo penso que 

ho vam dir, i no va dir rés ningú, una altra cosa es la Junta de Govern i les 

participacions a la Junta de Govern. 

 

1.9 El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: A una part de la Junta de Govern, 

per llei ja hi podem participar com a espectadors, com ja es feia ara, això ho permet la 

llei, jo puc vindré a la Junta de Govern la part que delega el Ple a la Junta de Govern, 

pues jo, hem puc assentar allà, meu d’avisar, ens han d’avisar a tots i podem estar 

assentats allí, ara per participar en aquesta Junta de Govern, si hem de vindre a 

escoltar, entenc jo. 

A veure Antoni, si tu hem dius que aquest bolígraf es blau i jo dic que es groc, al final 

que passarà? (...) però votaràs tu, i votaràs blau, i votaràs tu, no votaré jo. 

 

1.10 El Sr. Carré (CIU) realitza la següent intervenció: Però, i a altres grups també, que 

també estan allí, teu direm o no teu direm. 

 

1.11 La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: Però nosaltres no 

tindrem dret a vot, es que hauria de constar. 

 

1.12 El Sr. Carré (CIU) realitza la següent intervenció: Però aquí no es Rosa, estem 

parlant en aquest moment de la constitució municipal, no és aquest punt. 

 

1.13 La Sra. Bosch (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: Però si aquí, ja votes que 

si, amb aquesta tal i com està, però vale, també ti fica com es constitueix la Junta de 

Govern, si teniu un punt on hi ha les persones, però llavors, la qüestió és, si tu votes en 

aquest punt que si, llavors ja no pots modificar les altres coses que nosaltres no estem 

d’acord, és aquí on (...). 

 

1.14 El Sr. Accensi (ABEHDG-AM)) realitza la següent intervenció: Nosaltres ens vam 

presentar en aquestes eleccions per treballar pel poble, i si nosaltres aprovem això ens 

podem anar cap a casa, vist el plantejament que es fa, les regidories queden 

concentrades a un grup polític, la comissió de govern queda concentrada també en un 

mateix grup polític, per tant nosaltres el que ens agradaria, que aquestes regidories, 

donat que som pocs i el poble està creixent, i a feina per tots, repartim les regidories, 

participar activament i d’una manera, doncs amb dret i vot, no només d’una manera 

testimonial dins les juntes de govern, i aquest és el plantejament que a nosaltres ens 
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agradaria, a lo millor la reunió que vam plantejar va ser molt suau i tal, a lo millor no 

ho vam entendre.  

Nosaltres aquí ho hem esta parlant i reflexionant amb la nostra gent i les regidories han 

de tenir participació, teniu un govern amb minoria i no té sentit que estigueu assumint 

totes les funcions de la mateixa manera que estiguéssiu amb majoria. 

Nosaltres el plantejament que ens agradaria fer, és que aquesta Junta de Govern, 

aquest plantejament de les regidories es fes obertament, es fes una sessió de treball 

l’estona que convingués, no només que ens exposeu vosaltres, i nosaltres haguéssim 

de dir si o no, sinó que hi hagués una comissió de treball on tothom pugues dir la seva, 

on tothom pugues dir la seva opinió, on tothom vegues de quina manera poguéssim 

repartir feines, repartir tasques, jo crec que hi ha feina per tothom. 

Perquè sinó, sinó nosaltres, que hi fem aquí? 

Ens en anem cap a casa i venim als Plens. 

 

1.15. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: La Junta de Govern que 

havia de servir, era realment per reunir-nos i parlar, i discutir sobre el dia a dia 

municipal, per poder fica els temes damunt de la taula, independentment d’això, el 

compromís és de, entre tots feu i decidiu, independentment que la Junta de Govern 

oficialment sol pot haver quatre que votin, però bueno, el compromís es feu entre tots. 

 

1.16. El Sr. Accensi (ABEHDG-AM) realitza la següent intervenció: Ens vau exposar un 

plantejament amb el qual teniu treballat, nosaltres ens vam quedar una mica, no sé, 

ara vist amb el paper, estudiat i treballat i llegit, doncs, prens més consciencia de 

realment de la proposta que ens veu fer i de la proposta que ens esteu fent avui, per 

tant aquesta proposta és per dir, senyors aneu-se’n capa a casa, tranquils nosaltres ho 

farem tot (...) que nosaltres ja decidirem, ja us ho exposarem, us ho prepararem i us 

deixarem amb safata per que vosaltres ho pugueu votar. 

 

1.17. El Sr. Carré (CIU) realitza la següent intervenció: Ferran, amb tots els respectes, 

no hem canviat ni una coma del que vam dir l’altre dia, es exactament el mateix. L’altre 

dia et vam informar, de quines serien les regidories que portaríem cadascú  i vam 

informar que la Junta de Govern i estaríem tots i tots els temes els parlaríem a la Junta 

de Govern i desprès als ples, que vam dir-ho, ja ho portaríem tot parlat, per que ja 

hauríem parlat tot a la Junta de Govern, ho vam dir o no vam dir?. 

 

1.18. La Sra. Bosch (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: Es cert, però tal i com 

està ficat al paper, no dona, si no fas un reglament intern o dis-li com vulguis. Una cosa 

es la voluntat que vosaltres dieu, i no ho fico en dubte, vale, i l’altra es el que realment 

queda plasmat al paper, vale, llavors és això lo que t’estem dient, no queda plasmat lo 

que en un principi es va dir. 

 

1.19. El Sr. Sales (CIU) realitza la següent intervenció: Si no desenvolupem lo que amb 

dit, vull dir, no ens votareu rés, ni podrem fer rés, vull dir, ho hem d’anar fent entre 

tots, és que sinó complim lo que hem ficat aquí a les Juntes de Govern, de parlar i 

discutir les coses, no ens votareu rés, no aprovarem rés, i no tirarem endavant rés, 

aquest és el nostre tarannà. 
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1.20. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: Fem constar que farem 

un reglament intern en aquest sentit, es a dir, que per que puguem començar, que no 

s’aprovarà rés a la comissió de govern que no estigui d’això...i així, d’aquesta manera 

que consti per escrit. 

 

1.21. El Sr. Carré (CIU) realitza la següent intervenció: No ens mogut ni una coma, no 

ens mogut ni una coma de lo que vam parlar i vam acordar, jo voldria que quedés clar 

això...no ens mogut ni una coma. 

 

1.22. El Sr. Sales (CIU) realitza la següent intervenció: Lo bo que hauríem de poder fer 

entre tots és, arribar al Ple, i vale això si, si,...no trobar-nos així, perquè sinó, lo que 

hem fet durant aquests dies (...). 

 

1.23. La Sra. Bosch (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: Raúl té faig memòria, sóc 

jo la que ho va proposar, menys feina tindrem a l’hora del Ple, perquè ja ho tindríem. 

Jo no ho poso en dubte, però si queda plasmat en un paper, “mejor que mejor”. 

 

1.24. El Sr. Carré (CIU) realitza la següent intervenció: Montse, només una qüestió, 

això ho vam parlar l’altre dia, no vau dir rés, ara som a votar i ho poseu en dubte, 

perfecte, no? 

Pues escolta, a la Junta de Govern haurem d’estructurar com ho fem també, perquè 

sinó, clar, evidentment, sinó queda ben escrit, d’això, també ho posarem en dubte 

alhora del Ple, i no és aquest el sentit d’això, no? 

No es el mateix, ni ara ni amb la Junta de Govern, no és lo mateix, lo que diem és lo 

que serà, i ja està...i aquí això, és lo que vam quedar. No hem canviat rés, ni una 

coma...però que quedi clar, lo que s’acorda a les juntes de govern , és lo que passarà al 

Ple i als plens seran més formals, perquè si s’ha de fer un Ple, es fa un Ple (...). 

 

1.25. La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: jo esperava, que 

vingués més especificat o tindre la sensibilitat de dir, a la Junta de Govern, atès que la 

llei marca que, un terç dels nous regidors i tal, estarà obert (...). 

 

1.26. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: Lo que no podem fer és, 

canviar la llei, per dir-ho d’alguna manera, però si el que podem fer és, establir un 

reglament, dient que a la Junta de Govern no s’aprovarà rés que no s’hagi parlat entre 

tots. 

 

1.27. El Sr. Accensi (ABEHDG-AM)) realitza la següent intervenció: nosaltres proposem 

fer una reunió de treball per parlar aquests punts més (...), nosaltres no acabem 

d’estar-hi d’acord i per tant no els aprovarem, encara que ara, s’han plantejat 

modificacions, lo més profitós per a tots, és sentar-nos i treballar aquest cartipàs (...). 

 

1.28. El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: Jo amb les regidories, cadascú 

té la seva opinió, i vull dir, cadascú podrà participar de la manera que vulgui i de la 

manera que deixeu o que vulgueu que es participi, que està molt amanit això, de que 

no teniu majoria, jo no hi entraré més amb això, cadascú es conscient del que té, amb 

les regidories, jo no sé fins en quin punt podem participar amb comissions, o com sigui, 

lo que jo vull entendre, que a la Junta de Govern si hi participem, sigui el punt vuit o 
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aquest, sigui amb veu i vot, sinó jo dic que no. Aquí hem ficat aquest punt, la 

constitució de la Junta de Govern i les regidories. 

 

1.29 El Sr. Carré (CIU) realitza la següent intervenció: Ferran aquesta acta, sinó tinc 

entès malament, és un copiar pegar de la que és va fer fa quatre anys, només canviant 

els noms, són les mateixes coses de quan va entrar la Rosa, pues el mateix...El 

funcionament és el mateix, no hem inventat rés. 

 

1.30 La Sra. Bosch (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: Si però, si la proposta es 

que tothom participa i tothom d’això, ha de quedar reflexat. 

Si no és modifica el primer punt, d’aquí, és lo que et dic, tot lo que puguis ficar al punt 

vuit, lo que queda es això, lo marc legal. 

 

1.31 La Sra. Molina (CIU) realitza la següent intervenció: La Constitució, vols dir? però 

això, no és pot modificar. 

 

1.32 La Sra. Bosch (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: Si perquè, pots ficar que 

la Junta de Govern estarà formada segons el reglament intern de l’Ajuntament acordat 

pel Ple de l’Ajuntament, mira si es fàcil, i tant que és pot fer, si tu tens un reglament 

intern, primer s’ha de treballar el reglament intern... 

 

1.33. El Sr. Accensi (ABEHDG-AM)) realitza la següent intervenció: Se pot fer tot el que 

es vulgui fer, dintre del marc legal. Lo que s’està proposant aquí, i a altres ajuntaments 

que  ho estant practicant i té molt d’èxit, per tant, no estem inventant res, us puc dir 

noms i cognoms, l’Ajuntament de Montblanc que està en majoria d’un partit polític, té 

una Junta de Govern on hi participen tots, i tots tenen veu i vot dins d’aquesta Junta de 

Govern, en un ajuntament molt més gran i amb una majoria d’un partit polític. 

 

1.34. El Sr. Sales (CIU) realitza la següent intervenció: Però es que no hi ha més del 

que hi ha, que si no parlem, que sinó fem les coses, que no teniu ni veu ni vot, no 

tirarem endavant rés, si aquesta sessió ja ho demostra (...) això no us ho hem donat 

avui. 

 

1.35. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: Doncs, retirem el punt 

del Ple i convoquem un altre Ple ràpid de cinc minuts.  

 

 

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

Corporació. 

 

 

1.1 L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: La primera proposta es 

determinar com a càrrec de dedicació parcial els corresponents als següents càrrecs 

electes de l’actual Corporació municipal, el sou que hi havia estipulat per alcaldia es 

repartir-lo el 45% i 55% entre l’alcaldia i la primera tinença d’alcaldia. 

La segona es aprovar com assignacions per assistència a sessions dels altres membres 

de la Corporació, per sessions plenàries 18 euros, per sessions a la Junta de Govern 75 

euros i la Comissió Especial de Comptes 18 euros. 
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I la tercera, determinar que tots els membres de la Corporació tindran dret a percebre 

indemnitzacions per les despeses ocasionades, que son les dietes, sempre que estiguin 

justificades, i el quilometratge a 0,22 euros/km. 

 

1.2 El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: la dedicació que tu tens Manel,  

del 45% i funcionaria igual que ara? O no? 

He vist que distribuïu els diners per això, i la Generalitat dona una subvenció de 

17.000€ si el càrrec es únic, no si són dos persones, l’Ajuntament de Benavent perd el 

25% en aquestes retribucions que feu aquí, abans quan per exemple, hi havia dedicació 

plena, quan hi havia la Rosa eren 1.400€, i la Generalitat en teoria quan paga, paga, i 

ens paga 17.000€, però si és divideix la dedicació és perd un 25%, lo qual vol dir, que 

ara l’Ajuntament té d’afegir 366€. 

Sempre he dit lo mateix, vull dir, que quan vau entrar tu estaves treballant a l’institut; 

jo entenc que et vas presentar a l’Ajuntament per ser l’alcalde de Benavent, ho sinó ho 

podia ser el Raúl, me fico a casa d’un altre i que no mi he de ficar, lo que si que no vull, 

és que es perjudiqui a l’Ajuntament, per que si tu tens una dedicació parcial que vens a 

les tardes, per que jo entenc, i no hem fico amb el Raúl que fa la funció que hem 

sembla a jo, que ha de fer, no ho valoro, però no vull que l’Ajuntament perdo 366€ per 

que vosaltres us repartiu la dedicació. 

Jo entenc, que l’alcalde i a de ser quan i a els treballadors aquí, per que una cosa 

funciono es l. alcalde les 24 hores del dia, independentment de la dedicació. Que 

l’Ajuntament hagi d’afegir 366€, això no ho aprovo. 

 

1.3. El Sr. Accensi (ABEHDG-AM)) realitza la següent intervenció: Si és pot trobar una 

formula que no surti perjudicat l’Ajuntament, nosaltres també estem d’acord de que és 

busqui una altra formula. 

Llavors la dedicació aquesta del 45% i 55%, quins horaris hi haurà? Entenc que tu 

vindràs per les tardes i pels matins hi estaràs tu? Hi haurà alguns horaris concrets? 

Entenc jo, que hi hauria d’haver algú, per si algun veí ve a preguntar alguna cosa. 

 

 

1.4 La Sra. Caselles (TJxB-CP) realitza la següent intervenció: L’altra cosa que es podria 

fer, com hi ha llocs, que el Raül fos el titular del càrrec electe, per exemple a Corbins 

l’Alcalde no hi està, i cobra un noi que està allí amb dedicació exclusiva, per no perdre 

la subvenció. 

 

1.5. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: Retirem el punt del Ple. 

 

 

8. Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments 

dels membres de la Junta de Govern Local i Tinents d’Alcalde i delegacions. 

 

1.1. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: En donarem compte al 

pròxim Ple. 
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