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DE
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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ

Identificació de la sessió

Número: 2/2017

Caràcter: Extraordinària

Data: Dilluns, 6 de març de 2016

Horari: de 20:35 hores a 21:45 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, CiU

Sr. Antoni Carré Cuadrat, CIU

Sra. Angelina Sales Batallé, CIU

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP

Sra. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP

Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHG-AM

Sr. Antonio Català Solé, ABEHG-AM

Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC

Excusen la seva existència: 

Ningú

També hi assisteix la Sra. Carmina Satorra i Espinet, Secretaria Interventora de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià.

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 
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bases del règim local; l’article 98.c) del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya; i l’article 90 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals.

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

punts següents:

ORDRE DEL DIA

1. Expedient d’intervenció 2/2017. Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost 

General de la Corporació per a l’exercici 2017.

2. Expedient municipal 43/2015. Aprovació, si s’escau, de la modificació del 

règim econòmic d’alguns membres de la Corporació.

3. Expedient municipal 6/2017. Aprovació, si s’escau, del conveni de delegació 

de competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

i el Consell Comarcal del Segrià per a la prestació dels serveis socials bàsics i 

especialitzats.

4. Expedient municipal 43/2015. Dació de compte del canvi de nom del Grup 

Municipal de Convergència i Unió (CIU).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Expedient Intervenció 2/2017: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017

ANTECEDENTS

En data 20 de febrer de 2017, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

ha format el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2017.
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En la mateixa data la Secretària interventora ha emès informe relatiu al 

procediment a seguir per a l’aprovació del pressupost, així com informe relatiu 

als equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix 

la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

FONAMENTS DE DRET

L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que el 

pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà l’estat de despeses, 

l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix el pressupost s’ha 

d’elaborar sense dèficit inicial.

L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost 

general.

L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial 

del pressupost.

L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada 

en vigor del pressupost.

Els articles 22.2.e), 90 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local.

Els articles 18 a 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat 

de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb 

problemes financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu 

pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost 

corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de 

l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de fer constar en 

el seu pla d’ajust.
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Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LOEPSF).

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).

Per tant, l’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, i aquest rebutja per quatre 

vots a favor del grup municipal CIU i cinc en contra dels grups municipals TJxB-

CP, ABEHG-AM i PPC l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Aprovar el pressupost general de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2017.

Segon. Aprovar inicialment les bases d’execució del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2017.

Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal, i la relació de llocs de 

treball de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2017.

Quart. Exposar l’acord d’aprovació inicial del pressupost al públic mitjançant la 

inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la 

corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats 

podran presentar-hi reclamacions, les quals seran resoltes pel Ple en el termini 

d’un mes.

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si 

no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 

entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix. 

Intervencions:

Pren la paraula el Sr. Antoni Carré (CIU) per fer explicació del contingut del 

projecte de pressupost per a l’exercici 2017. Comenta pel que fa als ingressos, 

que al capítol 1 s’ha tingut en compte la reducció respecte l’exercici anterior de 

l’ingrés per IBI. Pel que fa als capítols 2, 3, 4 i 5 es mantenen els imports del 

2016, i en el capítol 7 s’inclouen les subvencions que han estat concedides per 
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al finançament d’inversions. En relació a les despeses, explica la contenció que 

es fa de la despesa en relació als exercicis anteriors. Comenta que s’ha reduït 

la despesa del capítol 1 perquè per aquest any no es preveu cap indemnització. 

Pel que fa al capítol 2, que conté el gruix de la despesa, es manté molt similar a 

l’any 2016 i s’ha procedit a separar els subministraments per edificis, i s’han 

incorporat dues noves partides: una referida a la Fira de la Salut, i una altra 

referida a polítiques de joventut. Respecte al capítol 3 hi ha una reducció que 

respon a la desaparició dels interessos dels préstecs que s’han amortitzat. El 

capítol 4 es manté similar a l’any anterior i es preveu com a novetat un 

increment en la partida del Club de Futbol de Benavent i la incorporació de 

l’associació de joves com a entitat beneficiària de subvenció. S’ha reduït la 

despesa del capítol 5, referit al fons de contingència. Respecte al capítol 6 

s’exposa cada una de les inversions previstes que es concreten en la portada 

de la fibra òptica al municipi, la construcció d’una pista poliesportiva, la posada 

en marxa del dipòsit municipal, l’encreuament del camí de Torrefarrera, i 

l’arranjament de la façana de l’església, a més de preveure les partides per a 

petites inversions i per serveis tècnics com cada any. I finalment pel que fa al 

capítol 9 s’han fet constar els imports de les amortitzacions dels préstecs 

vigents.

El Sr. Antoni Carré (CIU) continua explicant que el projecte de pressupost dóna 

compliment a la regla de la despesa, per l’aplicació d’un ajust d’inexecució d’un 

10% del pressupost de despesa, i al principi d’estabilitat pressupostària. També 

es refereix a la davallada del deute fins a una ràtio d’un 30%. I explica l’acord 

assolit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions, que implica que 

l’Ajuntament ingressarà en els propers mesos l’import de 108.364,92 €  que es 

correspon amb part del deute que té la Generalitat amb la corporació i que 

avançarà la Diputació de Lleida.

La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pren la paraula per dir que considera 

que el pressupost de despesa podria contenir més retallades, si es tenen en 

compte els imports que mostra l’avançament de liquidació de l’exercici 2016. Es 

fixa en les partides que considera que es podrien reduir, com són: manteniment 

d’instal·lacions esportives, manteniment de la Casa de la Vila, manteniment de 

la xarxa de clavegueram, manteniment de xarxa de l’aigua, manteniment de 

vehicles, manteniment de mobiliari, el subministrament elèctric, 

subministrament d’aigua, subministrament de carburants, comunicacions 
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telefòniques, comunicacions postals, que considera que es podrien reduir 

perquè tenen un import excessiu. Considera que és excessiva la despesa 

prevista en festes populars, de 37.000 euros, per un poble com Benavent, 

tenint en compte que potser caldrà incrementar la partida per la recollida 

d’escombraries, per quan es resolgui la concessió. També comenta altres 

partides que es podrien reduir com ara la de seguretat i la concessió escola de 

música. 

El Sr. Raul Sales (CIU) respon que a la Casa de la Vila l’any 2016 s’ha inclòs la 

reparació de la teulada de l’edifici, per això la despesa prevista per 2017 és 

inferior. Respecte la despesa del manteniment de la xarxa d’aigua, cal preveure 

les possibles compres d’aigua a la Mancomunitat. Respecte els carburants, cal 

tenir en compte que l’any 2016 el preu del gasoil ha estat molt baix i que serà 

superior al 2017. També comenta que la despesa per l’escola de música cada 

any és diferent, que aquest any 2016 només s’ha pagat la despesa per les 

classes de música a la llar d’infants, i l’escola de música ha manifestat que no 

cobreix la despesa, tenint en compte que aquest any no hi ha hagut subvenció 

per escoles de música municipals.

El Sr. Antoni Carré (CIU) explica que el pressupost és una previsió, que no 

significa que haguem de gastar exactament els imports que s’imputen a les 

partides, sinó que ja sabem que una part no es podrà gastar, concretament el 

10% del total del pressupost, per donar compliment a la regla de la despesa.

Pren la paraula novament la Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) per dir que 

troba excessiva la previsió d’ingrés d’IBI, si al 2016 s’ha recaptat menys, i a 

més l’Ajuntament ha reduït el tipus impositius. També comenta les partides de 

llicències urbanístiques, que no presenten ingrés, i les partides de multes i 

recàrrecs, que tampoc presenten ingrés.

El Sr. Antoni Carré (CIU) diu també que les partides de multes i recàrrecs són 

partides que es repeteixen a cada pressupost, per tenir partida oberta, i que les 

llicència d’obres s’imputen a l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) afegeix que el seu grup esperava que 

en l’elaboració del pressupost se’ls demanés més participació.
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El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per dir que està d’acord 

amb el que acaba de dir la Sra. Rosa Maria Caselles, en el sentit que el 

pressupost que es presenta és el d’una part del govern, perquè a la resta dels 

regidors se’ls ha tingut desinformats. Dit això pregunta com es finançava els 

altres anys la Fira de la Salut si no hi havia partida específica com en aquest 

any, en que s’ha previst 5.000,00 euros, tenint en compte que la partida de 

conferències i actes culturals es manté igualment, i considerant que es destina 

molts diners per les conferències que realment es fan. Manifesta que li 

preocupa que els diners es moguin d’aquí cap allà i finalment el que es fa són 

“fiestas y festejos”. Això junt amb l’increment de la partida de Festes, fa que  

s’acabin fent festes que no estan pressupostades.

El Sr. Antoni Carré (CIU) respon que els anys anteriors les despeses de la Fira 

s’imputaven a la partida de conferències on també s’hi imputen altres actes 

culturals i els gegants.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) comenta en relació a la partida de la 

portada de la fibra òptica a Benavent, que considera que és molt barat l’import 

previst de 20.000 euros. I pregunta si hi ha algun càlcul de costos de l’obra o 

s’ha ficat una xifra aleatòria.

El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per dir que s’està a l’espera de rebre el 

pressuposto detallat que ha d’enviar l’empresa que ha de fer l’obra i com que hi 

ha la voluntat de fer-la s’ha pressupostat així, com a punt de partida.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) continua dient que considera que és molt 

barat, i diu que posar una cosa al pressupost sense tenir clars els costos no 

s’ajusta a la realitat i per tant entén que no estan ben fets els pressupostos. 

Afegeix que en el pressupost no hi ha previsió d’inversió en camins, quan 

sempre és necessari fer reparacions als camins.

El Sr. Antoni Carré (CIU) respon que el pressupost preveu un import de 

8.000,00 euros per manteniment de camins, al capítol 2 de despesa, com cada 

any.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) afegeix que considera que el pressupost 

podria ser molt més realista, com per exemple en el tema de la fibra òptica o 

com amb el tema de la pista poliesportiva, de 30.000,00 euros, quan haurien 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la segúent pàgina web

Codi Segur de Validació fb85ead2cc3747c2a0a619d48d81c460001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=035

Signatura 1 de 2

Carmina Satorra
Espinet

15/06/2017 Secretària
interventora

Signatura 2 de 2

Manel Català Ros 15/06/2017 ALCALDE



Plaça de l’Ajuntament, 1
25132 Benavent de Segrià Web:   http://www.benaventdesegria.cat
Tel. 973 77 76 11 E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat
Fax. 973 77 76 27

Acta Ple 2/2017 8

AJUNTAMENT
DE

BENAVENT DE SEGRIÀ

pogut ser 50.000,00 o 20.000,00. Diu que en moltes ocasions el seu grup ha 

demanat un pla estratègic d’inversions, que contingui una planificació per 

prioritats d’inversions reals. Afegeix que no s’ha fet mai o si s’ha fet ells no en 

tenen coneixement. Considera que hi ha molta opacitat en l’elaboració dels 

pressupostos.

El Sr. Antoni Carré (CIU) respon que no hi cap opacitat, que el pressupost és 

aquest i que dóna pel que dóna.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per manifestar que el 

pressupost contempla en el capítol 4 de despesa, a la partida d’entitats que 

agrupen municipis, la despesa d’adhesió del municipi a l’AMI. Explica que el 

Jutjat contenciós-administratiu de Tarragona ha dictaminat la seva il·legalitat, i 

encara que no hi hagi sentència ferma, l’advocacia de l’Estat s’ha manifestat en 

el sentit de considerar la despesa com una possible malversació de fons 

públics. Comenta que si l’equip de govern no és capaç de treure aquesta 

partida, per ell es tracta d’un pressupost que no és correcte.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) continua dient que analitzant les partides ha 

vist que s’ha incrementat molt la partida de manteniment de carrers, fins a 

25.000,00 euros, i pregunta quines actuacions es pensen realitzar, perquè ell té 

diferents idees, com per exemple els carrers La Portella, Pau Casals i Progrés, 

que són carrers de retalls. Diu que en l’Alendir es va parlar de millorar la part 

nord, que se suposa que són aquests carrers perquè la resta està tot fet, però 

no té clar on es destinarà. Ell proposa que es facin les voreres totes iguals, 

perquè hi ha llocs que hi ha voreres, altres que no, altres que estan xafades, o 

altres que serveixen per a que hi passin els cotxes. També comenta les 

partides destinades a cultura, que són la de festes, fira de la salut i 

conferències i actes culturals, que juntes pugen 57.000,00 euros, per tant 

suposa un increment d’un 14% respecte de l’any passat. També es refereix a la 

subvenció del Club Mig Segrià, que es preveu de 3.000,00 euros, quan 

realment aquest club no fa res al poble. I finalment considera que s’ha 

incomplert la promesa de l’equip de govern, i és que no es preveu cap partida 

relativa a l’edifici de la llar d’infants, i destaca que aquest edifici, que es troba al 

mig del nucli cultural del poble i que es podria dedicar a molts usos, només 

serveix de magatzem. 
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El Sr. Josep Maria Palau (PPC) també es refereix a que el pressupost compleix 

la regla de la despesa, perquè l’ha de complir, però realment aquesta regla 

perjudica molt als ajuntaments que ara podríem començar tirar endavant, 

perquè no ens deixa invertir. I conclou que el seu desacord principal amb el 

projecte de pressupost és que aquest no s’ajusta a la legalitat, tot i que valora 

el treball que hi ha darrera.

El Sr. Antoni Carré (CIU) pren la paraula per dir que l’AMI no és una partida 

nova, sinó que hi és cada any, i s’ha pagat cada any. De moment no és veritat 

que sigui il·legal, perquè no hi ha cap sentència ferma. Respecte a l’edifici de la 

llar d’infants, l’Ajuntament té un pressupost que puja 86.529,19 euros, els quals 

no s’encabeixen al pressupost, a no ser que es treguin altres coses com ara la 

pista poliesportiva. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pren la paraula per dir que la Diputació de 

Lleida fa de banc de la Generalitat de Catalunya, perquè la Generalitat paga 

serveis amb diners de la Diputació que provenen de l’Estat.

El Sr. Antoni Carré (CIU) respon dient que no fa de banc, la Diputació de Lleida 

avança els diners que deu la Generalitat als municipis, i que a l’Ajuntament de 

Benavent li corresponen 108.000,00 euros que li aniran molt bé, i pregunta si 

l’Ajuntament hauría de renunciar-hi.

El Sr. Antoni Carré (CIU) per altra banda respon al Sr. Josep Maria Palau, 

respecte a la seva intervenció referida al manteniment de carrers, que el 

pressupost fa una previsió i després es veurà si es posen destinar i on. 

Comenta que amb aquesta previsió es poden reparar certes zones perquè els 

carrers de la part nord no estan malament d’ara, sinó de fa uns anys.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) incideix que volia una resposta a la seva 

pregunta referida al destí de l’increment de la partida de manteniment de 

carrers, i que vist que l’equip de govern es va referir en la revista Alendir a la 

zona nord, ell ha volgut proposar llocs concrets que requereixen actuació.

El Sr. Raul Sales (CIU) pren la paraula per dir que a l’any 2015 amb l’arquitecte 

es va fer un projecte de les necessitats de tots els carrers del poble i es van 

identificar el punts on calia actuar, que a l’any 2016 s’ha començat a fer el 
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manteniment dels carrers que es va identificar i que ara cal continuar, i que això 

ja es va exposar en una sessió de Junta de Govern Local.

El Sr. Antoni Carré (CIU) pren novament la paraula per comentar en relació a la 

llar d’infants, que el pressupost d’ampliació de vuitanta-sis mil euros, es refereix 

a l’actuació de l’edifici on hi ha les instal·lacions de calefacció, que està molt 

malament. La realitat és que no hi han recursos, i comenta que l’equip de 

govern ha prioritzat la pista poliesportiva i també la portada de la fibra òptica en 

lloc de la llar, per això de moment s’ha fet el tancament per poder utilitzar 

l’edifici com a magatzem del mobiliari de la llar. Considera que és molt 

important poder fer la pista poliesportiva, perquè no n’hi ha des de que es va fer 

l’edifici de la llar d’infants, moment en que es va destruir la pista existent, i ja es 

porten gastats molts diners: 237.000 euros a la llar, 50.000 euros de lloguer de 

vestidors des de 2010, 22.000 euros de material per la llar com llits, taules..., 

8.400 euros de lloguer d’un magatzem per guardar aquest material, i a més 

41.883 euros de projectes d’arquitectes i honoraris. I afegeix que acabar-la 

segons el projecte és de 526.000 euros. La seva prioritat ara mateix és la pista 

poliesportiva.

El Sr. Antoni Carré (CIU) continua dient que abans de la celebració d’aquest ple 

personalment ha intentat parlar del pressupost amb els diferents grups 

municipals, i comenta que la Sra. Rosa Maria Caselles no va fer cap proposta 

ni comentari al projecte de pressupost ni en aquell moment ni posteriorment; el 

Sr. Ferran Accensi no va contestar les dues trucades fetes per tant va entendre 

que no volia parlar-ne, i després amb el Sr. Josep Maria Palau la discussió es 

va centrar amb la quota de l’AMI, quan hi ha sigut cada any.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) puntualitza que el dia 23, vistes les 

trucades del Sr. Antoni Carré, va intentar contactar amb ell, i no va rebre 

resposta. 

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per dir que vol puntualitzar que amb la 

Sra. Rosa Maria Caselles s’han estudiat el pressupost aquest cap de setmana 

passat perquè no han pogut fer-ho abans i es van adonar que els pressupostos 

que tenien eren diferents. Demana que els pressupostos siguin iguals per tots.
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El Sr. Antoni Carré (CIU) respon que la Sra. Rosa Maria Caselles té el projecte 

de pressupost que ell mateix li va exposar, i sobre el qual s’han fet algunes 

modificacions. Després a l’hora de fer la convocatòria a tothom s’ha enviat el 

mateix.

La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pren la paraula per dir que en definitiva 

s’hauria de començar a treballar els pressupostos més aviat, tal com es va 

quedar, i que es farien els pressupostos entre tots.

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) comenta que es va reunir amb el Sr. Antoni 

Carré, que va donar la seva opinió, i que ja es podien pensar el seu vot. 

El Sr. Antoni Carré (CIU) respon al Sr. Josep Maria Palau que no han parlat 

cap xifra del pressupost, perquè es va quedar únicament amb la quota de l’AMI, 

de manera que sense escoltar aquesta proposta ja no volia parlar de cap altre 

aspecte del pressupost.

2. Expedient municipal 43/2015 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC D’ALGUNS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ.

En data 13 de juliol de 2015 el Ple de la Corporació va adoptar un acord titulat 

«Aprovació del règim econòmic i de dedicació dels membres de la corporació», 

el primer apartat de la part dispositiva del qual és com segueix:

«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.»

Per tal d’adequar les retribucions dels membres als imports de la subvenció del 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge que atorga 
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anualment a l’Ajuntament per compensar les retribucions als càrrecs electes 

locals, i en virtut del que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, 162 a 165 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 13 del Reglament d’organització, funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació i aquest aprova per nou 

vots a favor dels grups municipals CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC, l’adopció 

dels següents 

ACORDS

Primer. Aprovar la modificació del règim jurídic dels membres electes, 

consistent en la reducció de l’import de la retribució a percebre en els termes 

següents:

CÀRREC DEDICACIÓ         RETRIBUCIONS
Alcalde

1r.Tinent d’Alcaldia
45%
55%

             328,23 €/mes
             401,17 €/mes  

Total retribucions anuals : 8.752,80 euros/any (729,40 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. Realitzar les actuacions escaients per donar eficàcia a aquest acord, 

en allò que fa referència a l’elaboració de nòmines, a la Seguretat Social i a la 

subvenció per compensar les retribucions a càrrecs electes atorgada 

anualment per la Generalitat de Catalunya.

Intervencions:

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pren la paraula per dir que el seu 

grup ja va fer constar en el moment de fer el cartipàs que la reducció de 

jornada implicava una reducció sobre els 1.094 euros.
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3. Expedient municipal número 6/2017. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ I EL CONSELL 
COMARCAL DEL SEGRIÀ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

En data 17 de gener de 2017, amb número 100, ha tingut entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià un escrit presentat per la 

Presidència del Consell Comarcal del Segrià, del tenor literal següent: «Us 

trameto, adjunt, dos exemplars del conveni de delegació de competències i 

encàrrec de gestió entre el vostre Ajuntament i aquest Consell Comarcal per a 

la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats aprovat pel Ple el 

Consell de 4 de novembre de 2016 i signats per la presidenta.»

Amb la signatura del Conveni l’Ajuntament de Benavent de Segrià s’obliga a 

satisfer l’aportació econòmica que aprovi el Consell Comarcal del Segrià previ 

informe del Consell d’Alcaldes, i en virtut de l’acordat pel Ple de data 4 de 

novembre de 2016, el preu dels serveis socials bàsics i especialitzats serà de 

8,97 €/habitant/any.

De conformitat amb l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 

socials, l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, l’article 150 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, l’article 

174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 79 a 88 del Reial 

Decret 500/1990, de 20 d’abril, i els articles 167.1.b), 175, i 303 a 311 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, l’Alcaldia proposa al Ple, i 

aquest aprova per nou vots a favor dels grups municipals CIU, TJxB-CP, 

ABEHG-AM i PPC, els següents

ACORDS

Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Segrià la competència municipal per 

la prestació dels serveis socials d’atenció primària definida a l’article 31.1 de la 

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
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Segon.- Aprovar la proposta de conveni de delegació de competències 

municipals dels serveis socials d’atenció primària al Consell Comarcal del 

Segrià, aprovat per acord del Ple del Consell Comarcal del Segrià de data 4 de 

novembre de 2016.

Tercer.- Autoritzar una depesa plurianual mentre es mantingui la delegació 

competencial al Consell Comarcal del Segrià, per un import de 8,97 

€/habitant/any per a l’any 2017 i revisable en exercicis posteriors per acord del 

Consell Comarcal del Segrià amb informe del Consell d’Alcaldes.

L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual resta 

subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 

pressupostos.

Quart.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

tal que formalitzi la signatura del conveni meritat.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Segrià, 

adjuntant un exemplar signat del Conveni.

Intervencions:

- La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) pren la paraula per dir que només es fa 

constar el preu de l’any 2017, i no el de la resta d’anualitats, per tant la 

signatura del conveni implica que si canvien els imports, l’Ajuntament no s’hi 

podria negar. I recorda el què va passar amb l’assumpte de la canera.

El Sr. Antoni Carré (CIU) respon que és així, com els anteriors convenis i que 

cada any cal veure què acorda el CCS a proposta del Consell d’Alcaldes.

4. Expedient municipal 43/2015. DACIÓ DE COMPTE DEL CANVI DE NOM 
DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

El Ple de la Corporació en data 8 de juliol de 2015 va adoptar un acord titulat 

«Constitució dels Grups Polítics i designació de portaveus» segons el qual es 

declaren constituïts els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià següents:
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- Grup Municipal de Convergència i Unió

- Grup Municipal TJxB-CP

- ABEHG-AM 

- PP

L’Alcalde dóna compte de l’escrit presentat en data 10 de febrer de 2017 pels 

membres del grup polític municipal de Convergència i Unió (CIU) del canvi de 

nom del grup municipal, a conseqüència de la modificació del nom de la seva 

formació política, i que passa a denominar-se Grup Municipal de Partit 

Demòcrata “PDeCAT”.  

Intervencions:

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per preguntar com s’ha fet 

per canviar el nom del partit, perquè el seu grup ho va intentar i des de la Junta 

Electoral van indicar que no es podia fer.

El Sr. Antoni Carré (CIU) diu que l’assumpte és diferent perquè en el cas de 

CIU, el partit no existeix, s’ha dissolt la coalició i el partit. I comenta que el canvi 

s’ha fet a tot arreu.

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per dir que sí que existeix 

CIU perquè existeixen causes judicials obertes, i el nostre cas és diferent 

perquè no tenim causes obertes. I afegeix que CIU no està extingit, sinó que ha 

creat un partit nou, perquè CIU encara ha de respondre davant la justícia, les 

seus les té embargades, per tant el partit no està dissolt. 

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

aquesta sessió, a tres quarts de deu del vespre del dia 6 de març de 2017, de 

la qual aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe.

Dono fe.                              Vistiplau,

La Secretària interventora,                              L’Alcalde,

Carmina Satorra i Espinet                              Manuel Català i Ros
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