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AJUNTAMENT 
DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 8/2016 

Caràcter: Ordinària 

Data: Dilluns, 12 de setembre de 2016 

Horari: de 22:10 hores a 23:05 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

Assistència i quòrum 

Hi assisteixen: 

 

Il·lm. Sr. Manel Català Ros, Alcalde, CIU 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU 

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 

 

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 

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 
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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 municipal Ple 8/2016. Lectura i aprovació, si s’escau, de 

l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 9 de maig de 2016 

(Ple 4/2016) i l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2016 

(Ple 7/2016). 

2. Expedient municipal d’Hisenda 11/2016. Aprovació, si s’escau, del Compte 

General de la Corporació de l’exercici 2015. 

3. Expedient municipal Ple 8/2016. Despatx d’ofici. 

4. Expedient municipal Ple 8/2016. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Expedient PLE 8/2016. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 

DIA 9 DE MAIG DE 2016 (PLE 4/2016) I L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 4 DE JULIOL DE 2016 (PLE 7/2016) 

Intervencions: 

 
Considerant el caràcter ordinari de la present sessió plenària i de conformitat 

amb l’article 91.1 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, i aquest, per 9 vots a favor dels grups 

polítics municipals de CiU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC, adopta el següent 

ACORD 
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Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 9 de 

maig de 2016 (Ple 4/2016), i de l’acta de la sessió extraordinària de data 4 de 

juliol de 2016 (Ple 7/2016). 

 

2. Expedient municipal d’Hisenda 11/2016. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 

COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2015 

ANTECEDENTS 

En data 4 de juliol de 2016, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

rendir els estats i comptes anuals de l’entitat i els va posar a disposició de la 

secretaria intervenció municipal als efectes de formar el Compte General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2015. 

En data 10 de juliol de 2015, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià va formar el Compte General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià de l’exercici 2015, i va emetre informe favorable. 

Sotmès el Compte General de l’exercici 2015 a la Comissió Especial de 

Comptes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, el dia 2 d’agost de 2016, va 

dictaminar favorablement l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià de l’exercici 2015. 

Entre les dates 9 d’agost i 6 de setembre es va sotmetre el Compte General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’exercici 2015 a tràmit d’exposició 

pública, mitjançant anuncis publicats en l’e-tauler de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 152, de data 9 

d’agost. 

La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià emet certificat 

sobre el resultat del meritat tràmit d’exposició pública, en el que consta que no 

s’han formulat cap al·legació en temps i forma. 

FONAMENTS DE DRET 

De conformitat amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
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locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres 

disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut,  l’Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per set vots a favor dels grups municipals CIU, 

TJxB-CP i PPC, i dues abstencions del grup municipal ABEHG-AM, els 

següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de 

l’exercici 2015, el contingut del qual és el següent: 

- Compte Anual de l’Ajuntament de Benavent de Segrià amb els documents 

comptables i documentació complementària que incorpora. 

Segon.- Remetre i rendir el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià de l’exercici 2015 degudament aprovat, ala Sindicatura de Comptes de 

Catalunya abans del dia 15 d’octubre. 

Intervencions: 

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per preguntar a la Secretària 

interventora si durant l’exercici 2015 ha emès algun informe negatiu. 

La Secretària interventora respon que no.  

 

3. Expedient municipal PLE 8/2016: DESPATX D’OFICI 

 

En compliment d’allò disposat a l’article 42 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 – Presidència dóna compte de les 

resolucions adoptades que són les compreses entre els números 96/2016, de  

28 de juny, i el 146/2016, de 5 de setembre, ambdues incloses. 

Detall dels Decrets d’Alcaldia dels que es dóna compte al Ple de la Corporació: 

Núm. Decret Data Contingut 

96/2016 28/06/2016 Aprovació d’una sol·licitud de subvenció de la 
Diputació de Lleida: III Fira de Salut i Benestar 
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97/2016 30/06/2016 Atorgament d’un informe urbanístic – Expedient 
urbanístic 35/2016 

98/2016 30/06/2016 Acceptació de la baixa voluntària amb renúncia de 
plaça al servei de llar d’infants per al curs 2015/2016  

99/2016 04/07/2016 Delegació de les funcions d’Alcaldia a favor del Sr. 
Antoni Carré Cuadrat durant el període d’absència del 
seu titular 

100/2016 05/07/2016 Autorització d’utilització del Camp de Futbol per a la 
realització de l’activitat Tardes de futbol per als nens 
durant els mesos de juliol i agost 

101/2016 04/07/2016 Aprovació de les liquidacions de la taxa del servei de 
llar d’infants corresponent al mes de juny 

102/2016 04/07/2016 Aprovació de la matriculació al servei de la llar 
d’infants per al curs 2016-2017 

103/2016 08/07/2016 Atorgament d’una certificació de compatibilitat 
urbanística – Expedient urbanístic 23/2016 

104/2016 08/07/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
25/2016  

105/2016 08/07/2016 Atorgament d’una certificació d’aprofitament urbanístic 
– Expedient urbanístic 28/2016 

106/2016 08/07/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
30/2016  

107/2016 08/07/2016 Aprovació d’una sol·licitud de subvenció de l’IEI: 
Actuació inclosa al Catàleg de programació de l’Oferta 
Cultural de l’IEI. 

108/2016 08/07/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
33/2016  

109/2016 08/07/2016 Acceptació de la baixa voluntària amb renúncia de 
plaça al servei de llar d’infants per al curs 2015/2016  

110/2016 08/07/2016 Atorgament de llicència urbanística d’obres número 
36/2016  

111/2016 14/07/2016 Nomenament dels membres de la Junta de Govern 
Local i Tinents d’Alcalde  

112/2016 14/07/2016 Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 

113/2016 15/07/2016 Aprovació d’una sol·licitud de subvenció a l’IEI: 
Adquisició de llibres per la Sala de Lectura 

114/2016 15/07/2016 Aprovació de les liquidacions de la taxa de matrícula 
de llar d’infants, curs 2016-2017 

115/2016 19/07/2016 Remissió d’expedient municipal 60/2015 al Jutjat 
contenciós administratiu de Lleida (recurs 276/2016) 

116/2016 21/07/2016 Aprovació d’una sol·licitud de subvenció PUOSC 
manteniments període 2016-2017 

117/2016 22/07/2016 Sol·licitud d’informe al Consejo de Empadronamiento 
per expedient de baixa del padró municipal d’habitants 

118/2016 22/07/2016 Sol·licitud d’informe al Consejo de Empadronamiento 
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per expedient de baixa del padró municipal d’habitants 

119/2016 22/07/2016 Sol·licitud d’informe al Consejo de Empadronamiento 
per expedient de baixa del padró municipal d’habitants 

120/2016 22/07/2016 Sol·licitud d’informe al Consejo de Empadronamiento 
per expedient de baixa del padró municipal d’habitants 

121/2016 22/07/2016 Sol·licitud d’informe al Consejo de Empadronamiento 
per expedient de baixa del padró municipal d’habitants 

122/2016 01/08/2016 Aprovació de les liquidacions de la taxa del servei de 
llar d’infants corresponent al mes de juliol 

123/2016 03/08/2016 Justificació d’un ajut directe de la Diputació de Lleida 
per la realització de treballs de manteniment de 
camins municipals 

124/2016 03/08/2016 Requeriment previ a l’inici d’expedient de protecció de 
la legalitat urbanística – Expedient urbanístic 34/2016 

125/2016 04/08/2016 Denegació de la llicència urbanística d’obres 31/2016  

126/2016 04/08/2016 Sol·licitud de modificació del Conveni de l’Escola de 
Música municipal per ampliació dels espais 

127/2016 05/08/2016 Justificació d’un ajut directe de la Diputació de Lleida 
per l’adequació del Local de Joves 

128/2016 05/08/2016 Atorgament parcial de la llicència d’obres 5/2016 i 
desestimació parcial de la mateixa  

129/2016 05/08/2016 Autorització d’ús de la Sala per la realització de 
l’activitat de Twirling els dies 22 i 23 d’agost. 

130/2016 05/08/2016 Acceptació de la baixa voluntària amb renúncia de 
plaça al servei de llar d’infants per al curs 2015-2016  

131/2016 08/08/2016 Revocació d’una liquidació de la taxa de recollida, 
transport i tractament d’escombraries  

132/2016 09/08/2016 Revocació d’una liquidació de la taxa de recollida, 
transport i tractament d’escombraries, i aprovació de 
nova liquidació de la taxa 2014 

133/2016 09/08/2016 Revocació d’una liquidació de la taxa de recollida, 
transport i tractament d’escombraries, i aprovació de 
nova liquidació de la taxa 2015 

134/2016 09/08/2016 Presa de coneixement de la comunicació d’un canvi 
de titularitat de l’activitat de bar situat al carrer Ponent, 
24 bis 

135/2016 09/08/2016 Aprovació d’una sol·licitud de subvenció per la 
utilització d’àrid reciclat de residus de la construcció 

136/2016 10/08/2016 Aprovació de la devolució de la taxa d’escombraries 
2015 

137/2016 11/08/2016 Nomenament de suplència de les funcions de 
secretaria intervenció en període de vacances 

138/2016 11/08/2016 Presa de coneixement de la comunicació d’una 
activitat d’aparcament privat al Carrer La Portella, 1 

139/2016 11/08/2016 Atorgament de la llicència urbanística d’obres 40/2016  
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140/2016 24/08/2016 Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu de 
gestió del servei municipal de llar d’infants, curs 
2016/2017 

141/2016 05/09/2016 Sol·licitud d’informe al Consejo de Empadronamiento 
per expedient de baixa del padró municipal d’habitants 

142/2016 05/09/2016 Sol·licitud d’informe al Consejo de Empadronamiento 
per expedient de baixa del padró municipal d’habitants 

143/2016 05/09/2016 Sol·licitud d’informe al Consejo de Empadronamiento 
per expedient de baixa del padró municipal d’habitants 

144/2016 05/09/2016 Aprovació de les liquidacions de la taxa del servei de 
llar d’infants corresponent al mes d’agost 

145/2016 05/09/2016 Acceptació de la baixa voluntària amb renúncia de 
plaça al servei de llar d’infants per al curs 2015-2016  

146/2016 05/09/2016 Aprovació del llibre de matriculacions de la llar 
d’infants, curs 2016-2017 

 

Intervencions: 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) pren la paraula per preguntar sobre 

els Decrets 132/2016 i 133/2016, relatius a Revocació d’una liquidació de la 

taxa de recollida, transport i tractament d’escombraries, i aprovació de nova 

liquidació de la taxa de les anualitats 2014 i 2015. 

La Secretària interventora indica que la revocació de liquidació i aprovació de 

nova liquidació es refereix a un canvi de titularitat d’uns deutes tributaris, 

sol·licitats pels contribuents del mateix. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar pel Decret 138/2016, 

Presa de coneixement de la comunicació d’una activitat d’aparcament privat al 

Carrer La Portella, 1. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) intervé per explicar que es refereix a 

l’edifici dels pisos de la Caixa, i que els titulars han comunicat a l’Ajuntament la 

implantació de l’activitat d’aparcament privat a la planta baixa de l’edifici. 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per preguntar pel Decret 

115/2016  relatiu a Remissió d’expedient municipal 60/2015 al Jutjat contenciós 

administratiu de Lleida (recurs 276/2016). 
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L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) respon que es refereix al contenciós del 

Camí Davall de l’Església. 

 

4. Expedient municipal PLE 8/2016. PRECS I PREGUNTES 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per preguntar si s’ha mirat si 

hi ha alguna línia de subvencions de l’AOC o de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 

per al finançament de l’actuació de megafonia. 

El Sr. Antoni Carré (CIU) respon que l’Ajuntament ha formulat sol·licitud a totes 

les línies possibles d’ajut de l’IEI en el seu moment. 

L’Il·lm Sr. Alcalde (CIU) intervé per dir que si des de l’AOC surt alguna línia de 

subvenció adequada per aquesta finalitat es miraria. 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per preguntar pel canvi de 

parada d’autocar 

El Sr. Antoni Carré (CIU) explica que tal i com estava estructurades les parades 

a Benavent, no tenia molt sentit que hi hagués parada al carrer La Portella, al 

carrer Progrés i una marquesina a l’altra punta. Explica que per això, i després 

de parlar amb l’empresa Gamón, es va presentar una proposta al Departament 

de Transports per posar la marquesina a la zona de la parada i el Departament 

va informar que les parades que els consta oficialment al municipi són al carrer 

Progrés 1 i 2, i no al carrer La Portella. I afegeix que el Servei de Transports ha 

autoritzat el canvi de la marquesina on es troba actualment i ha comunicat la 

situació oficial de les parades de transport públic, que són al carrer Progrés 1 i 

2 i a l’avinguda Lleida 31, que tampoc els constava com a parada a Transports. 

I conclou que tot plegat ha estat consensuat amb l’empresa Gamón. 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per preguntar si les hores 

extraordinàries realitzades pels treballadors per la Festa Major es compensaran 

econòmicament o bé amb descans. Continua dient que segons el conveni les 

hores s’han de compensar amb descans. 

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que en principi es pagaran. El Conveni 

fixa 80 hores extres l’any, i la compensació depèn de la disponibilitat del servei. 
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La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) diu que es poden fer fins a 80 hores però es 

compensen amb descans, i no es paguen. I mostra el seu desacord amb el fet 

que després d’aprovar-se el conveni es continuïn pagant les hores extres. 

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir preguntar si l’Ajuntament pot 

pagar hores extres des de l’entrada en vigor de les mesures establertes pel 

Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques que limitaven les despeses de 

personal. 

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que les hores extres s’han anat pagant 

com fins ara. 

La Sra. Montse Bosch (TJxB-CP) intervé per demanar que consti en acta que 

està en contra del pagament de les hores extres dels treballadors. 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per comentar que aquest any 

no s’ha fet cap acte institucional per la Diada de l’11 de setembre, ni tan sols un 

manifest. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) intervé per dir que el fet que hi hagin 

actes alternatius als que la majoria de gent acudeix pot fer que no hi hagi 

participació en els actes locals. I afegeix que es podria aprofitar l’acte de 

Cantada d’Havaneres, que es farà la setmana vinent i que aglutinarà la gent. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que considera que no s’han de 

barrejar els actes, les havaneres són una cosa i la Diada una altra cosa. 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (CIU) pregunta per la previsió de celebració de la 

Festa de la Gent Gran. I explica que sempre es feia als voltants del dia 7 

d’octubre que és el dia Europeu de la Gent Gran. 

La Sra. Angelina Sales (CIU) respon que s’està mirant amb els jubilats i la 

Residència. 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) comenta que ha sabut que hi ha una 

barilla de ferro clavada a terra davant a casa del Felip, i comenta que podria ser 

perillós. 
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El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que també l’ha vist i que no en sap res, 

però concreta que la barilla és a la cuneta, dins del seu terreny, i havia pensat 

que potser es tracta d’alguna delimitació. 

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per preguntar per la 

previsió d’entrada en funcionament del Dipòsit de l’aigua. 

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que la previsió és per quan l’Ajuntament 

tingui la titularitat dels terrenys. Afegeix que no es vol fer cap actuació sense 

tenir aclarida la titularitat, per evitar problemes futurs. I continua dient que es 

pretén aclarir la situació, i arribar a algun acord amb els propietaris del sòl, 

tenint en compte també les limitacions que tenim a causa de la vigència del pla 

d’ajust. 

El Sr. Antoni Català (ABEHG-AM) intervé per dir que cal aclarir el tema i ficar el 

dipòsit en funcionament perquè ja està fet i és prou important per desencallar-

ho, i afegeix que caldria forçar-ho. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) considera que s’ha de contactar amb els 

propietaris dels terrenys i preguntar si estan disposats a desenvolupar el sector 

o no. I continua dient que si la resposta és que no ho volen desenvolupar, 

l’Ajuntament ha de veure si s’ha d’expropiar o comprar el terreny, tenint en 

compte que es tracta d’un eral que no val res. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) intervé per dir que s’ha parlat amb un 

part de la propietat i no s’ha aclarit l’import amb el què estarien d’acord. Afegeix 

que una part dels propietaris no han volgut signar el conveni que en el seu dia 

va ser aprovat pel ple, per tant s’ha de parlar amb ells i arribar a un acord. 

- La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per preguntar si les bombes 

funcionen. 

El Sr. Raul Sales (CIU) respon que la bomba encara hi és, i ara es condicionarà 

per ficar-ho a punt, mitjançant una subvenció. 

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) pren la paraula per preguntar si les 

actuacions a les voreres s’ha licitat al contractista amb alguna una altra obra o 
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bé s’ha fet per adjudicació directa. I continua preguntant si s’arreglaran totes les 

voreres o bé només les que s’han arreglat. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català Ros (CIU) respon que de moment s’ha decidit 

arreglar de mig poble cap avall, i més endavant es continuaria amb altres 

trams, que requereixen més treballs. 

Els senyors regidors comenten que cal tenir en compte que hi ha zones en que 

els vehicles circulen per sobre les voreres. 

El Sr. Raul Sales (CIU) explica que amb l’Arnau s’ha elaborat un mapa amb 

tots els punts que necessiten actuació i s’ha començat a fer els treballs. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar si les obres es realitzaran 

segons disponibilitat pressupostària, o bé es licitarà tot el conjunt d’obres. 

El Sr. Antoni Carré (CIU) respon que de moment s’ha realitzat aquestes 

actuacions i es para aquí, i amb càrrec a la partida de manteniment de carrers. 

Explica que es volia començar per tapar els quatre forats, però després s’ha 

decidit anar arreglant els punts amb més necessitats, però tot plegat és difícil 

valora-ho, i més endavant es veurà si es pot continuar arreglant altres clots que 

hi ha. 

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

l’Ajuntament dóna ajuts a les associacions, es podria atendre la necessitat que 

tenen a l’Associació Vent Blaugrana, que és que el local no disposa d’aparell 

d’aire condicionat, i que hi seria molt necessari, ja que reuneix moltes persones 

amb molta freqüència. Continua dient que considera necessari que 

l’Ajuntament els ajudi a instal·lar un petit aparell d’aire condicionat, amb bomba 

d’aire fred i calor, ja que ells ja paguen el lloguer del local. 

El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per dir que la petició hauria de fer-la la pròpia 

associació adreçada a l’Ajuntament i es valorarà quan sigui el cas. 

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que a vegades és més fàcil ajudar amb 

alguna cosa no concretada. 
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- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que els hi dirà que facin la 

petició i afegeix que entén que aquest ajut no hauria de reduir l’ajut anual, de la 

mateixa manera que l’Ajuntament ha arreglat el local dels bitllaires per quatre 

mil euros, i a part ha pagat la subvenció. I pregunta, si els bitllaires o els joves 

han demanat a l’Ajuntament que s’arreglin els locals. 

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que es tracta d’edificis municipals. 

El Sr. Antoni Carré (CIU) pren la paraula per dir que els bitllaires sí que ho van 

demanar perquè tenien problemes d’humitat i respecte els joves, si bé no ho 

han demanat, s’ha decidit que ja que estan en una instal·lació municipal, s’ha 

de condicionar per dinamitzar el local per poder fer activitats pels joves.   

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que les finestres del local de 

joves s’han canviat perquè ell ho va demanar, per tant pot passar el mateix 

amb la petició referida a l’Associació Vent Blaugrana, que és que l’Ajuntament 

els ajudi sense que ho hagin de demanar. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar pel magatzem del camí 

de Rosselló, si s’ha anat a mirar per part del tècnic. I continua dient que les 

persones que passen moltes vegades pel camí, poden veure els camions amb 

caixes de bestiar d’aquesta gent que estan aparcats pel camí o que passen a 

tota velocitat, amb el perill que això suposa. 

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que s’obrirà un expedient, que ja s’ha 

parlat i mirat. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per demanar per la propera reunió 

informació sobre el cost de la Festa Major i l’estat de comptes de la partida de 

cultura. 

L’Il·lm Sr. Alcalde (CIU) intervé per dir que quan es tinguin totes les factures 

s’informarà. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar per què no es fa 

l’Alendir, com abans que es feia cada any. 
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L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) respon que ha anat passant el temps i 

no s’ha fet. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per preguntar com ha quedat el tema 

de les escombraries amb el Consell Comarcal. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) respon que es va traslladar al Consell 

l’opció escollida pel municipi i oficialment no s’han tingut més notícies. 

El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per dir que la última Comissió de 

Medi Ambient del Consell Comarcal d’agost no es va convocar, segurament a 

l’espera de que els municipis acabessin de comunicar els resultats de les seves 

consultes. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per comentar que ha apreciat que el 

campanar toca les hores i els quarts correctament, però el rellotge no funciona 

bé. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) diu que pren nota de la incidència i 

demanarà que s’ajusti el rellotge. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per demanar que es comenci a 

treballar per la reducció del pla d’ajust, per tenir-ho en compte a l’hora de fer el 

proper pressupost. 

El Sr. Antoni Carré (CIU) intervé per dir que es té present i ja s’ha comentat 

amb la Secretària. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per explicar que en el seu dia va 

intentar fer un llibre del poble de Benavent, de cent pàgines, però es va passar 

la subvenció. I pregunta si hi ha alguna intenció de fer-ne un. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) intervé per dir que hi ha l’esborrany de 

llibre fet i corregit. Ara s’ha anat fullejant per buscar informació pels gegants i 

s’ha parlat amb el Tamarit i depèn de les disponibilitats mútues. 

El Sr. Josep Maria Palau (PPC) intervé per dir que això no és un llibre adequat, 

és massa gran.  
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La Sra. Rosa Maria Caselles (TJxB-CP) intervé per dir que en el seu dia  

aquest  llibre el va tenir a les seves mans el senyor del Pagès, que va dir que 

no podia publicar-se. I continua explicant que també es va deixar al Sr. Ramon 

Busqueta, qui li va fer corregir i afegir les fonts de la informació, i va dir que 

moltes de les coses no concordaven, i va aconsellar a l’Ajuntament consultar 

amb dos professors que havien fet el llibre d’alguns pobles com ara Termens, 

per a que facin un estudi i redactin un llibre d’unes cent pàgines. 

- El Sr. Ferran Accensi (ABEHG-AM) intervé per preguntar per l’actuació de 

tancaments fet a l’edifici de la Llar d’infants. 

L’Il·lm Sr. Alcalde, Manuel Català (CIU) explica que s’ha fet un tancament 

senzill per evitar el vandalisme i al tancar-lo pot servir a l’Ajuntament per 

guardar coses, aprofitant-se així l’espai. 

- El Sr. Josep Maria Palau (PPC) pregunta pel preu de la ressembra del camp 

de futbol. 

El Sr. Raul Sales (CIU) intervé per dir que uns quatre mil sis cents euros, com 

l’any passat. 

 

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 12 de setembre de 

2016, 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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