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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 7/2015 

Caràcter: Extraordinària  

Data: dissabte, 13 de juny de 2015 

Horari: de 12:00 hores a 12:30 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents (enumerats per edat, de major a menor): 

 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor electe. 

- Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora electa. 

- Sr. Antonio Català Solé, Regidor electe. 

- Sr. Antoni Carré Cuadrat, Regidor electe. 

- Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora electa. 

- Sr. Ferran Accensi Torres, Regidor electe. 

- Sr. Manuel Català Ros, Regidor electe. 

- Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor electe. 

- Sra. Maria Teresa Molina Puertolas, Regidora electa. 

 

 

És present la Sra. Natàlia Batsi Roma, Secretaria Interventora accidental de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

Únic.- Sessió de constitució de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i elecció de 

l’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de conformitat amb el que 

s’estableix en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General i l’article 37 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. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

Declarada oberta i pública la sessió, es dóna coneixement a la mateixa passant-se a 

tractar els assumptes de l’ordre del dia, essent les actuacions que es desenvolupen 

les que a continuació es reflecteixen: 
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Únic.- Sessió de constitució de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i 

elecció de l’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de 

conformitat amb el que s’estableix en els articles 195 i 196 de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l’article 37 

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. 

 

 

1.- Coneixement de la normativa aplicable. 

 

La Secretaria de la Corporació dóna compte als reunits de la normativa que regula 

la celebració de la sessió constitutiva de l’Ajuntament i l’elecció de l’Alcalde/essa, 

així com dels requisits necessaris per l’adquisició de la condició de Regidor/a i per la 

presa de possessió del càrrec. 

 

Es dóna compte també de l’Acta de proclamació de candidats/es electes emesa per 

la Junta Electoral de Zona de Lleida, en data 5 de juny de 2015, de la que es 

desprèn que han estat proclamats Regidors/es de Benavent de Segrià les persones 

següents: 

 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor electe. 

- Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora electa. 

- Sr. Antonio Català Solé, Regidor electe. 

- Sr. Antoni Carré Cuadrat, Regidor electe. 

- Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora electa. 

- Sr. Ferran Accensi Torres, Regidor electe. 

- Sr. Manuel Català Ros, Regidor electe. 

- Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor electe. 

- Sra. Maria Teresa Molina Puertolas, Regidora electa. 

 

 

2.- Constitució de la Mesa d’Edat. 

 

D’acord amb l’establert a l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General, es constitueix una Mesa d’Edat integrada pels elegits de 

major i menor edat, que resulten ser, respectivament el Sr. Josep Maria Palau 

Llobera, que actua com a President, i Maria Teresa Molina Puertolas, que actua com 

a vocal, actuant com a Secretaria la de la Corporació, Sra. Natàlia Batsi Roma. 

 

 

3.- Comprovació de Credencials. 

 

La Mesa procedeix a comprovar les credencials presentades i les acreditacions de la 

personalitat dels/les electes, en base a les certificacions emeses per la Junta 

Electoral de Zona, comprovant, amb un document fefaent, que incorpora fotografia, 

la identitat dels compareixents. Es troben conformes 
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4.- Compliment de requisits per la presa de possessió de càrrec de 

Regidor/a. 

 

4.1. Declaracions sobre causes d’incompatibilitat i activitats i de béns patrimonials. 

La Secretaria de la Corporació dóna compte de què la totalitat dels Regidors/es 

electes han formulat davant la Secretaria la declaració sobre causes de possible 

incompatibilitat i activitats que proporcionen o puguin proporcionar ingressos 

econòmics i declaració sobre els seus béns patrimonials, de conformitat i en 

compliment del que preveu l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 

de les Bases del Règim Local, les quals s’han inscrits en els corresponents Registres 

d’Interessos constituïts a l’Ajuntament amb els números 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32 i 33. 

 

4.2. Jurament o promesa de compliment de les obligacions del càrrec 

Acte seguit i per donar compliment a l’establert en l’article 108.8 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la Secretaria procedeix a cridar 

als/les proclamats/es electes, per ordre dels vots obtinguts en les últimes eleccions, 

a l’objecte de què individualment formulin el preceptiu jurament o promesa. La 

Secretaria formula la següent pregunta individualment a cada electe: “Jureu o 

prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 

càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, amb lleialtat al Rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. 

 

- Sr. Manel Català Ros, respon: «Sí, ho juro». I afegeixo: «Que per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 

de les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 

i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i 

sobirà.» 

 

- Sr. Raúl Sales Pujol, respon: «Sí, ho prometo». I afegeixo: «Que per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 

de les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 

i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i 

sobirà.» 

 

- Sra. Maite Molina Puertolas, respon: «Sí, ho prometo». I afegeixo: «Que per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del 

nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 

sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del 

nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat 

català lliure i sobirà.» 
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- Sr. Antoni Carré Quadrat, respon: «Sí, ho prometo». Per imperatiu legal i 

afegeixo: «Que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 

resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de 

Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre, per exercir 

l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 

institucions, l’Estat català lliure i sobirà.» 

 

- Sra. Rosa Maria Caselles Mir, respon: «Sí, ho prometo». 

 

- Sra. Montserrat Bosch Pascual, respon: «Sí, ho prometo». 

 

- Sr. Ferran Accensi Torres, respon: «Sí, ho prometo». Per imperatiu legal i 

afegeixo: «Que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 

resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de 

Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre, per exercir 

l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 

institucions, l’Estat català lliure i sobirà.» 

 

- Sr. Antoni Català Solé, respon: «Sí, ho prometo». Per imperatiu legal i afegeixo: 

«Que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 

disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de 

Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre, per exercir 

l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 

institucions, l’Estat català lliure i sobirà.» 

 

 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, respon: «Sí, ho juro». 

 

 

A continuació, i a instància del President de la Mesa d’Edat, tots els/les electes 

prenen formalment possessió dels seus càrrecs de Regidors/res, i adquireixen la 

plena condició de Regidors i Regidores de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i 

se’ls fa el lliurament, pel President de la Mesa d’edat, dels distintius propis del 

càrrec als nous Regidors/res, tal com insígnies.  

 

 

 

5.- Constitució de la Corporació. 

 

Realitzats els tràmits anteriors, i comprovant-se que concorre a la sessió la majoria 

absoluta dels/les Regidors/res electes, la Mesa, a través de la seva Presidència, 

declara constituïda la Corporació, de conformitat amb l’establert amb l’article 195.4 

de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
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6- Elecció d’Alcalde o Alcaldessa. 

 

Acte seguit la Mesa anuncia que es procedirà a l’elecció d’Alcalde o Alcaldessa, 

informant que, d’acord amb l’establert en l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, 

de 19 de juny, del Règim Electoral General, poden ser candidats els Regidors/res 

que encapçalin les seves corresponents llistes, essent proclamat/da Alcalde/essa el 

que obtingui la majoria absoluta dels vots, i si cap obté l’esmentada majoria, serà 

proclamat Alcalde/essa el/la Regidor/a que encapçali la llista que hagués obtingut 

major número de vots en el municipi. 

 

La Mesa acorda aplicar a la votació els mateixos criteris de validesa i nul·litat de 

votacions utilitzats en el procés electoral de conformitat amb la normativa aplicable. 

 

El Sr. President de la Mesa pregunta quins dels/les Regidors/es que encapçalen les 

corresponents llistes electorals es postulen com candidats a l’elecció de 

l’Alcalde/essa, resultant que presenten candidatura els/les següents caps de llista: 

 

 

- Sr. Manuel Català Ros, cap de llista de la candidatura de Convergència i Unió. 

 

- Sra. Rosa Maria Caselles Mir, cap de llista de la candidatura de Tots junts per   

Benavent. 

 

-Sr. Ferran Accensi Torres, cap de llista de la candidatura d’Ara Benavent és l’hora 

de la gent. 

 

-Sr. Josep Maria Palau Llobera, cap de llista de la candidatura del Partit Popular de 

Catalunya. 

 

 

A continuació es procedeix a la votació per l’elecció d’Alcalde/essa, que es realitza 

pel procediment de votació secreta, mitjançant vots preimpresos amb possibilitat 

d’opció, i que són dipositats pels votants en una urna. Als efectes de l’ordre de 

votació són cridats els/les Regidors/res per ordre d’edat, de major a menor, essent 

els últims els membres de la Mesa d’Edat, i realitzada la votació es procedeix a 

l’escrutini dels vots emesos, amb el següent resultat: 

 

 

 

 

Vots emesos: 9 

Vots vàlids: 9 

Vots nuls: 0 

Vots a candidatures: 9 

Vots en blanc: 0 
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Essent la distribució dels vots entre les candidatures la següent: 

 

Candidat (candidatura): Número de vots obtinguts: 

 

Manel Català Ros (CIU)   4 vots 

 

Rosa Maria Caselles Mir (TJxB-CP) 2 vots 

 

Ferran Accensi Torres (ABEHG-AM) 2 vots 

 

Josep Mª Palau Llobera (PPC)  1 vot 

 

 

7.- Proclamació d’Alcalde/essa. 

 

Vist el resultat de l’escrutini dels vots emesos per l’elecció d’Alcalde/essa, per la 

Mesa d’Edat és proclamada Alcalde electe el Sr. Manel Català Ros. 

 

8.- Acceptació del càrrec d’Alcalde/essa i presa de possessió 

 

A continuació el Sr. Manel Català Ros, comunica als membres de la Corporació la 

seva expressa acceptació del càrrec d’Alcalde de la població de Benavent de Segrià. 

 

La Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià formula la següent pregunta a 

la candidata proclamada: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, 

complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució com a norma 

fonamental de l’Estat?” 

 

- El Sr. Manel Català Ros, candidat proclamat, respon: «Sí, ho juro», amb plena 

fidelitat al poble de Benavent. 

 

Complerts tots els requisits legals, el Sr. Manel Català Ros pren possessió del càrrec 

d’Alcalde i passa a presidir la Corporació, rebent de mans del President de la Mesa 

la vara que simbolitza el càrrec. 

 

El president de la Mesa convida al Sr. Alcalde a presidir el Ple, el qual fa el           

Sr. Manel Català Ros, ocupant la Presidència, i atorgant un torn de paraula als 

Regidors que encapçalen les candidatures que han obtingut representació a 

l’Ajuntament: 

 

- El Sr. Josep Maria Palau Llobera efectua el següent discurs: 

 

« Bon dia a tots i a totes 

Sr. Alcalde, la mes  sincera enhorabona per haver estat escollit com a nou alcalde  

de Benavent de Segrià i espero que les seves decisions siguin les mes encertades 

pel be del nostre poble. 
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El diumenge 24 de maig els veïns de Benavent, en un índex de participació 

importantíssim,  varen escollir en les votacions a les corporacions locals, els 9 

regidors que conformaran el nou ajuntament per a la propera legislatura. Està clar 

que CiU ha estat la llista mes votada però no ha obtingut suficients vots per obtenir 

la majoria absolut i això, crec jo, ens obligarà a tots els grups que conformem 

aquest ajuntament, a posar el millor de nosaltres mateixos per arribar a fer 

governable aquest consistori. 

Governar en minoria Sr. Alcalde, obliga a l’equip de govern a ser dialogant i actuar 

amb intel·ligència per saber congeniar les diferents sensibilitats dels altres grups i 

poder tirar endavant els projectes de futur del poble de Benavent. 

Sr. Alcalde, fent una fullejada pels programes electorals de tots els grups que 

conformem aquest ajuntament i mirant molt especialment el seu programa, la 

conclusió que jo en trec es què hi ha varis punts de coincidència entre els nostres 

programes, en bona part, dependrà de vosaltres, per arribar a pactes que siguin 

profitosos pel nostre poble. 

Ser elegit com a regidor és una gran responsabilitat i, al mateix temps, una gran 

satisfacció pel que representa, poder millorar el dia a dia dels nostres veïns. 

Aprofito aquest moment per donar les gràcies als membres que han conformat la 

llista del PPC i, com no pot ser d’una altra manera, a les persones que amb el seu 

vot varen depositar la seva confiança en el nostre grup. 

Vull fer palès que els veïns de Benavent ens han donat una lliçó de democràcia el 

passat diumenge dia 24 de maig. Això va dirigit a les persones que, des d’articles 

als diaris i, molt especialment, des de les pàgines del fulletó “ Parlem-ne”, han 

tractar  de desqualificar-me en el plano polític, rallant inclús en lo personal. La gent 

de Benavent, em coneix i sap perfectament quin és el meu tarannà. 

Per acabar, crec que l’única paraula que pot imperar en aquest nou període, és la 

del diàleg.». 

 

- El Sr. Ferran Accensi Torres efectua el següent discurs: 

 

«Felicitats, enhorabona alcalde, felicitats i enhorabona també a tots els regidors i 

sobretot als nous.  

 

Nosaltres no portàvem rés escrit, l’únic que volem es doncs, desitjar que el diàleg i 

l’entesa amb tot el Consistori i tots els regidors sigui la màxima. 

 

Òbviament, hi ha molts punts del programa en el que tots coincidim i és un tema 

que ja havíem comentat abans amb el Josep Maria. Per la nostra part, hi haurà 

col·laboració sempre que, doncs se’ns faci partícips de tots aquests projectes i totes 

aquestes iniciatives que es puguin dur a terme des de l’Ajuntament i sempre que 

siguin fructuoses i beneficioses pel poble i res més, felicitats a tots, i que tinguem 

una bona legislatura». 
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-La Sra. Rosa Caselles Mir efectua el següent discurs: 

 

«Sr. Alcalde,  regidores, regidors Benaventins i Benaventines  Molt bon dia 

a tothom, 

 

El grup municipal, “Tots junts Per Benavent”, volem agrair en primer lloc, als 

veins/nes que ens han fet confiança en aquestes eleccions municipals  i que heu 

dipositat en nosaltres l’anhel de continuar treballant pel nostre municipi. 

 

També volem felicitar a tots els regidors i regidors electes, de les diverses 

formacions polítiques,CIU, AM,PP aquí presents, totes elles dipositàries de la 

sobirania emanada del poble. 

 

Tots junts per Benavent  volem que la correcció, l’educacio, les bones formes el 

joc netCompromis  i la cordialitat siguin el comú denominador  juntament  amb el  

diàleg i el treball, entre totes les forces polítiques, perquè tots, absolutament tots 

som Ajuntament i per tant representants del poble. 

 

Evidentment que tots tenim formes de fer   diferents i ideologies diferents i fins i 

tot antagòniques, però des Tots junts per Benavent treballarem intensament per 

fer arribar les nostres propostes i mirarem de posar l’accent en els punts bàsics 

del nostre programa, que no difereix molt de la resta de grups, per contribuir a 

millorar la vida del municpi. 

 

A més personalment crec que per sobre de les ideologies polítiques  i  hi ha les 

persones i totes les aquí presents dedicarem  una part del nostre  temps a donar un 

servei als ciutadans de Benavent i el servei als altres, en aquest cas als ciutadans, , 

és un dels grans valors de la humanitat. 

 

A igual forma es d’un gran valor  de responsabilitat  participar  amb els actes que 

s’organitzen des de l’Ajuntament i de les   diferents entitats . Això s’hen diu fer 

POBLE. 

 

Vull agrair especialment la feina feta a tots els companys, que han format part del 

nostre ampli equip de treball “Tots junts per Benavent” en aquesta campanya 

electoral i fent una especial menció   a la Violant i a l’Hipolit   per la seva 
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dedicació  i ferma convicció que el concepte com a polític es el de servir, saber 

escoltar i resoldre problemàtiques  sempre amb un esperit de servei constructiu. 

 

La darrera felicitació és per Convergència i Unió per ser la candidatura amb mes 

representació   i per el Sr. Manel Català que ha estat elegit alcalde. 

 

Avui comencem a caminar en una nova legislatura 2015 - 2019 que porta 

intrínseques unes característiques rellevants: 

 

En primer lloc estem davant d’un govern amb minoría,  que  necessita 

complicitats per governar  dels altres grups i que no pot imposar el rodet dels vots 

per aplicar les seves propostes, projectes sense informar, consensuar, dialogar,  

amb la resta de regidors i a la resta de veins/nes 

 

Però per altra banda ens enfrontem amb uns reptes pel municipi  molt 

importants que han de marcar aquesta legilatura 2015- 2019, reptes que arriben 

amb un considerable endarreriment i  que han de rebre un impuls definitiu: 

 

 Parlem de donar més espai a la Llar d’infants, parlem  d’una  pista poliesportiva , 

parlem de condicionar la planta superior del Consultori  Parlem parlem Parlem   

 

En aquests moments Sabent que la Diputació tindrà el mateix color polític  CIU, 

i el mateix President Sr. Reñe,   a la presentació de la vostra candidatura va afirmar 

que si guanyaveu arribarien moltes subvencions esperem que es compleixi la seva 

paraula no tinguem que recordar-li amb un Parlem-ne . 

 

Sols fer una reflexió  a la quantitat de diners rebuts en subvencions  … la 

legislatura 2007-  2011  2.889.612,92E 

  

Espero que al acaba aquesta legislatura aquest repta econòmic,  sigui superat si 

mes no, almenys igual de generós pel nostre municipi. 

 

 

Caldrà treballar intensament entre tots per poder donar una resposta clara i 

ambiciosa als ciutadans. Saber trobar els punts en comú que tenim en els nostres 

programes i si cal renunciar a temes pel bé comú del nostre municipi. 
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En segon lloc un altra  repta important  d’aquesta legislatura,  continuar fen front 

a la situació econòmica actual,  i situació finançera del nostre Ajuntament que som 

tots, actuant de forma molt responsable, i molt curosa perquè sinó el punt de 

programa: Reduir l’impost de Béns Immobles (IBI)  será que NO. 

  

 

Tots aquests temes són cabdals pel futur dels Benaventins i Benaventines   i cal 

que l’equip de govern actuï amb  predisposició al diàleg, confiança i amb 

generositat per poder establir pactes  on totes les formes de pensar hi siguin 

representades perquè Benavent de Segrià és patrimoni de Tots. 

 

Nosaltres serem responsables amb aquests reptes de municipi, l’equip de 

govern ens trobarà disposats a treballar, dialogar i construir, no ens faltaran la 

il·lusió, la dedicació i l’esforç per estar a l’alçada d’aconseguir aquests objectius.  

 

Compteu amb la Montse i amb mi, en nom de tot el grup “Tots Junts x Benavent” 

 

Moltes gràcies.». 

 

 

9.- Discurs de l’Alcalde al Ple de la Corporació i públic assistent. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i literalment diu: 

 

«Regidors, assistents en aquest ple. Avui és un dia especial a Benavent. Estem en 

un acte que es celebra cada quatre anys, fruit de la democràcia. 

 

Fa 20 dies que un 68.8% dels veïns de Benavent, va venir en aquesta casa per 

donar el seu vot a qualsevol de les opcions polítiques que ens hi presentàvem. 

 

Unes opcions amb un denominador comú: FER POBLE I TREBALLAR PEL POBLE. I 

els veïns de Benavent van fer la força més votada, amb quatre dels nou regidors, al 

nostre grup de Convergència i Unió, però també els veïns de Benavent van decidir 

que no hi haurien majories absolutes i que caldria una nova manera de governar. I 

AIXÒ ÉS EL QUE FAREM !! 

 

Hem parlat amb totes les forces polítiques amb representació municipal i fruit 

d’aquestes converses hi haurà un govern en minoria amb voluntat de pactar una a 

una les decisions que han de dur a Benavent endavant. Serà una manera diferent 
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de governar a les que hi han hagut fins ara, però que pot ser molt productiva a 

l’hora de recollir idees i maneres de treballar. 

 

Ens hem proposat tenir un ajuntament de tots: transparent en informació, eficaç en 

el funcionament i participatiu amb els ciutadans. Aquesta és la fórmula que ens ha 

de dur a tots plegats a l’èxit. L’èxit de Benavent com a poble. L’èxit de tots 

nosaltres com a gestors i sobretot com a ciutadans d’un poble, Benavent, que ens 

estimem. 

 

Posar-nos d’acord ha de ser fàcil; els nostres programes tenen molts punts en 

comú. LA MAJORIA. I en aquells punts en que no coincidim, haurem de dialogar fins 

arribar a acords. Acords que sé segur que assolirem plegats pel bé del poble. Ens hi 

posarem a treballar a partir de demà mateix. 

 

Podria fer ara un recull de tot allò que volem tirar endavant però això ja ho sabeu 

tots, està als respectius programes electorals als que abans feia referència. si 

surten noves idees, del caire que sigui, les analitzarem i en parlarem plegats amb 

tots els grups per decidir si encaixen amb el model de poble que hem de construir. 

 

Per mi, és un orgull ser un benaventí. I més encara ser el màxim representant del 

meu poble. Això hem comporta moltes responsabilitats que ja conec; és per això 

que continuaré estant al front de l’ajuntament defensant Benavent i per damunt de 

tot, defensant als veïns de Benavent. 

 

Tots vosaltres sou el motiu que fa, que tots nosaltres, estiguem al capdavant de 

l’ajuntament. Moltes gràcies a tots». 

 

No existent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió 

essent les 12:30 hores, de la qual aixeco la present acta com a Secretaria 

accidental, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vist-i-plau, 

La Secretaria accidental, L’Alcalde, 

Natàlia Batsi Roma Manel Català Ros 

http://www.benaventdesegria.cat/
mailto:ajuntament@benaventdesegria.cat

		2015-08-05T09:20:20+0200
	CPISR-1 C Natàlia Batsi Roma




