PRESENTACIÓ

Ara ja fa més de vint anys, concretament el mes de juny de 1996, es va publicar
el primer número d’aquest butlletí que avui tinc el plaer de presentar
probablement per darrera vegada com Alcalde.
Els primers números els redactava jo mateix, com a treballador de l’ajuntament
encarregat de fer-ho, sempre amb el vist i plau dels equips de govern de cada
moment. Ara en aquest número he intentat involucrar-m´hi també com en el
primer dia, una mica com a homenatge a aquesta publicació que tant m’estimo.
Hi trobareu informació municipal del que s´ha fet des de l’Ajuntament en els
darrers mesos, perquè l’Ajuntament no pot parar mai de treballar. Tota una
maquinària de la qual en formem part polítics i personal de la casa. Tots
necessaris, cadascú des del seu lloc, com també són necessaris per tal de que
el poble funcioni les associacions, les entitats i en especial la gent.
Tots vosaltres sou, els que amb la vostra ajuda, feu que Benavent funcioni: la
participació a les activitats, la bona actitud amb la recollida selectiva, la
convivència entre veïns,...
M’omple de satisfacció poder trobar dins aquest butlletí que la nova creu de
terme ja està instal·lada en el lloc on vosaltres, els veïns, heu escollit, o que
l’Agència Catalana de l’Aigua iniciarà en un termini d’un any el col·lector i la
depuradora que permetran evitar inundacions en dies de pluja i sanejar les
nostres aigües residuals. També és molt important la posada en funcionament
ben aviat del nou dipòsit de l’aigua que fa anys està construït.
Continuem posant una especial atenció a les obres i reparacions que encara que
puguin semblar petites, són les que moltes vegades solucionen els problemes
als veïns, tot i que no oblidem la construcció del nou pavelló poliesportiu, la
primera fase del qual la veurem acabada en poques setmanes.

I finalment, el que per mi és la millor notícia d’aquesta publicació, és l’arribada al
deute zero d’aquest ajuntament; la primera vegada en més de vint-i-cinc anys
que s´hi arriba. Això ha estat gràcies a una política de control econòmic que no
ha comportat la disminució de cap dels serveis que presta l’ajuntament i
permetrà en un futur millorar els equipaments i serveis del nostre poble.
En nom de l’Ajuntament de Benavent, us desitjo Bon nadal i un millor any 2019.
Manel Català i Ros
Alcalde de l’Ajuntament

ASFALTAT DEL CAMÍ DEL BOVAR
Les obres han consistit en el rebaix i anivellament del camí per tal de poder circular-hi els vehicles i la maquinària agrícola en bones condicions, sense canviar la
seva geometria ni traçat i, compatible amb el seu entorn rural.
Així, doncs, s’han realitzat:
L’excavació de flonjalls.
El replè dels flonjalls amb material granulat seleccionat.
Reposició de les parts afectades amb ferm asfàltic.
El pressupost ha estat de 5.390,55 € dels quals 5.378,00 € han estat subvencionats per la Diputació de Lleida.




MILLORES A L’ESCOLA
Durant els mesos d’estiu es va procedir a pintar
diverses dependències dins del pla de millores i
neteja que es realitza abans d’iniciar el curs.
Així mateix s’ha instal·lat una nova porteria de futbol sala amb cistella de minibàsquet integrada a
la part superior al pati de l’escola.

LA NOVA CREU DE TERME
Ara ja fa més de deu anys, des de l’Ajuntament, es va prendre la iniciativa de
realitzar una reproducció de la creu de terme de Benavent. Una creu que els
nostres avis encara recorden en la seva ubicació original a l’antiga plaça Major
del poble tal com podeu veure en la foto d’aquesta mateixa pàgina.
En aquells moments, en que la Plaça Major
havia de ser rehabilitada, es volia que la creu
fos un dels elements emblemàtics.
Vista la urbanització posterior de la plaça, en la
que no s’hi va incloure la creu, es va considerar
l’opció de proposar altres ubicacions, atès que
per col·locar-la en el seu lloc original, calia
reformar l’espai de nou.
Actualment, s’ha recuperat la creu que ja estava tallada i a la que faltava esculpir
els detalls perquè la pedra estava molt treballada. Com que no es disposava
d’informació suficient per fer una reproducció exacta dels seus ornaments, es va
encarregar al Sr. Ramon Ingles la seva decoració.
Des d’aquí volem agrair-li la gran tasca realitzada de manera desinteressada en
favor del nostre poble.
Nova creu de terme
situada a l’entrada
del carrer Portella.

Creu de terme a la Plaça Major

(L’edifici del fons és on es troba situat l’actual Plus)

NOU COL.LECTOR I DEPURADORA
L’Agència Catalana de l’Aigua, ha activat l’aprovació del projecte corresponent
la depuradora d’aigües residuals de Benavent i el corresponent col·lector de
Benavent i Vilanova.
Aquesta obra, que segons
l’ACA està previst que es faci
realitat l’any vinent, permetrà l’eliminació de l'estació de
bombeig situada a l’avinguda
Lluís Companys, evitarà
inundacions en casos de
pluges intenses i permetrà
depurar les aigües residuals
i tornar-les al sistema de rec
en condicions òptimes.

AMPLIACIÓ ENTRADA DEL CAMÍ DE CORBINS
Per tal de facilitar l’entrada en un dels camins més transitats del nostre terme
municipal, s’ha ampliat el tram inicial del camí de Corbins en el seu accés des de
la carretera.

MILLORES A L’ESGLÉSIA
L'Ajuntament de Benavent va realitzar diferents obres de millora a l'església parroquial. Amb un pressupost de 20.000 euros, dels quals 18.000 van estar sufragats
amb una subvenció de la Diputació de Lleida.
Es va procedir a una neteja de la façana, una actuació d'emergència a la part superior del campanar i també a les parts baixes de l'exterior i interior de l'edifici per
eliminar humitats. En aquests sentit es van aplicar productes hidrofugants que eviten que l'aigua de la pluja pugui afectar de nou a la façana i campanar.
Aprofitant les obres, i amb l'ajut dels fons de la parròquia, també es va procedir a
reparar diverses zones de l'interior on s´havia després la pintura del sostre de l'edifici.

ACONDICIONAMENT TRULLETS
La Diputació de Lleida juntament amb la Fundació La Caixa, ens ha concedit un
ajut de 35.000 euros per tal de realitzar diverses actuacions a la zona dels Trullets, consistents en la col·locació d’enllumenat i diverses millores que dignificaran
aquest espai emblemàtic pel nostre poble.

MILLORA PATI LLAR INFANTS
Aprofitant els dies de vacances de la llar d’infants “L’Estelada” s´ha realitzat
treballs de millora a la zona de jocs exterior.

PAVELLÓ POLIESPORTIU
El passat dia 3 de desembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’adjudicació de la
primera fase de les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu a l’empresa
Arnó.
El termini d’execució de les obres serà de set setmanes a partir de la formalització
del contracte.
L’obra té un pressupost de 163.955
euros

PRIMERA FASE

SEGONA FASE

MILLORES AL CEMENTIRI MUNICIPAL
Per tal d’esmenar l’aspecte del nostre cementiri municipal, s´han realitzat les
obres de millora anuals abans de Tots Sants. A més, properament s´ha previst
l’ajardinament i millora de la façana de les instal·lacions.

GÀBIES PER REDUÏR LA POBLACIÓ DE COLOMS
Durant els mesos de juliol a novembre s´han instal·lat quatre
gàbies per a la captura de coloms en llocs estratègics del
poble. Aquestes gàbies disposaven de menjar i beure i els
coloms hi podien entrar però
no en podien sortir.
S’han capturat un total de
795 coloms.

MESOS

CAPTURES

Juliol

108

Agost

138

Setembre

170

Octubre

289

Novembre

90

TOTAL:

795

Aquesta actuació s’ha dut a terme davant les
molèsties creixents ocasionades pels excrements
en edificis, voreres i jardins.

APARELLS ANTIENUEGAMENT
Per millorar la seguretat dels nostres infants s´ha dotat a l’escola i a la llar
d’infants de dispositius anti-ennuegament.

ARRANJAMENT VORERA CARRER PROGRÉS
Per tal de poder canviar les canonades de plom encara existents avui en dia i poder millorar la vorera d’una part del carrer Progres, properament s’iniciaran les
obres de millora d’aquesta zona.

ENLLUMENAT AVINGUDA PAISOS CATALANS
S’han posat fanals al tram final del carrer Avda Països
Catalans davant la residència. D’aquesta manera millorem la seguretat viària en un tram molt transitat.

ECONOMIA
ORDENANCES FISCALS 2019
En el Ple Extraordinari del dia 5 de novembre 2018 es van aprovar les modificacions d’ordenances següents:
 Ordenança Fiscal núm 1 reguladora de l’impost de Béns Immobles.
Bonificació del 25% de la quota integra de l’impost, sempre que així ho sol·liciti l’interessat, a
favor de titulars de família nombrosa que ho siguin en el moment de la meritació de l’impost.
 Ordenança Fiscal núm 3. Reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
Bonificació del 75% de la quota els titulars dels vehicles històrics o aquells que tinguin una
antiguitat mínima de vint-i-cinc anys. (Fins ara del 50%)
 Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Modificació de l’article 5. El tipus de gravamen serà del 20% ( Fins ara 25%)
Nova Bonificació del 95% en la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets de gaudiment que limiten el domini, quan afectin al domicili
habitual de l’adquirent i siguin realitzades a títol lucratiu, per causa de mort, a favor dels descendents de primer grau i adoptants, i parelles de fet d’acord amb la normativa vigent d’unions estables de parelles, sempre que sigui la residència habitual del subjecte passiu.
 Ordenança fiscal núm. 11. Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d´ús públic.
Es modifica l’article 6 que diu que la quota tributària serà de 8 euros/dia (Fins ara de 3 euros/
m2/dia)
 Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar
d’infants municipal.
Es modifica l’article 4, la quota de matrícula per curs serà de 100 euros/infant/curs, (Fins ara
de 130 euros)
( Podeu trobar la totalitat de les ordenances fiscals a la pàgina web de l’Ajuntament )

REVISIONS CADASTRALS
El dia 29 de setembre es va publicar al BOE una nova
revisió de valors cadastrals a la baixa demanada pel
nostre ajuntament. Amb aquesta
ja seran 3 les vegades que en
aquesta legislatura s'adeqüen
els valors cadastrals dels habitatges, afavorint així fiscalment als
veïns/es del nostre poble.

ECONOMIA
EL DEUTE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT
A finals d’aquest any 2018 haurem assolit el deute zero, fent aquest desembre una amortització anticipada de la totalitat dels préstecs pendents al nostre ajuntament.

EVOLUCIÓ DEL DEUTE
VIU A L’AJUNTAMENT
DE BENAVENT EN ELS
DARRERS ANYS

ECONOMIA
SUBVENCIONS 2018

ENTITAT

CONCEPTE

SUBVENCIÓ

5.805

AGÈNCIA CAT. AIGUA

REVISIÓ PLA DIRECTOR ABASTAMENT AIGUA

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DESPESES DE MANTENIMENT DE LA LLAR D'INFANTS 2016-17

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

MANTENIMENT CAMINS 17-CAMI DEL BOVAR

DEP.ENSENYAMENT

MANTENIMENT ESCOLA DE MÚSICA

GOVERNAC.GENCAT

CARRECS ELECTES 18

DEP.SALUT.GENCAT

CLAUSULA CATSALUT17-1482H

IEI-DIPUTACIÓ LLEIDA

MUSICA-IEI-DESPESES MANTENIMENT LOCAL

IEI-DIPUTACIÓ LLEIDA

NOVETATS LLIBRES LECTURA BIBLIOTECA

IEI-DIPUTACIÓ LLEIDA

IMPRESSIÓ REVISTA ALENDIR 2018

IEI-DIPUTACIÓ LLEIDA

OFERTA CULTURAL-GRUP MUSICAL

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

V FIRA SALUT 2018

IEI-DIPUTACIÓ LLEIDA

PROGRAMA PROJECTE CULTURAL-PRIMAVERA CULTURAL

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

OBRES MILLORA CEMENTIRI

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

MILLORA XARXA ABAST.AIGUA

AGENCIA RESIDUS CAT

ARID RECICLAT 2018

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

CONSTRUCCIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

CONSULTORI MEDIC 18

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

PLA ARREND/SUBMINISTR 18-DESPESES SUBMINISTRES

DEPT.SALUT GENCAT

CLAUSULA CATSALUT18-1442H

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

HÀBITS SALUDABLES

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

PAESC-REDACCIÓ PLA ACCIÓ

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

MILLORES EN LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
DEL MUNICIPI

720
737
750
2.800
1.637
14.900
19.211
5.147
76.210
13.094
6.770
1.089
4.275
2.625
18.500

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
FUNDACIÓ LA CAIXA

PROJECTE DE MILLORA DELS TRULLETS

35.000

TOTAL SUBVENCIONS

17.500
5.378
4.322
8.752
1.089
1.541

246.763

ACTIVITATS CULTURALS
CANTADA D’HAVANERES
Nit d’havaneres amb el
grup “Veus del Segrià” a
la Plaça Major

CAMINADA NOCTURNA

Vuitanta
persones
varen
participar en
una caminada
popular
nocturna pel
nostre terme.

ACTIVITATS CULTURALS
REVETLLA DE SANT JAUME
Festa de Sant Jaume
organitzada per la Llar de
Jubilats.
Pica–pica, entrepà de pernil i
gelat per tots els assistents,
amenitzat per “Pere Costa”

PARTIT DE FUTBOL ESTADES
Partit de Futbol entre
l’equip de les estades
organitzades a
Benavent amb el cadet
preferent de la Bordeta.
Resultat 3-4

ACTIVITATS DEL CASAL ESTIU

ACTIVITATS CULTURALS
FESTA MAJOR D’ESTIU

ACTIVITATS CULTURALS
CAMP DE TREBALL AMB ELS JOVES
Els joves, juntament amb
l’Associació AMELL fan una
neteja els Trullets. Després
de la feina feta viatge a Port
Aventura

MONÒLEG AMB DAVID SAS
Nit de rialles a la Plaça Major.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb un
esmorzar popular, lectura de poemes i música catalana.

ACTIVITATS CULTURALS
TROBADA DE PUNTAIRES
Amb la participació de més de 40 pobles de les Terres de Lleida,
l'Associació de puntaires Fulles de Guipur de Benavent, varen
celebrar la seva trobada anual.

DIA DE LA GENT GRAN
Festa d’homenatge a la
gent gran amb una missa,
teatre amb l’obra “El malalt
imaginari”,
entrega
de
plaques commemoratives i
pica-pica.

TIRADA LOCAL DE BITLLES
Tirada local de Bitlles a Benavent amb esmorzar,
tirada i dinar; un dia de germanor gràcies a la bona
organització del Club de Bitlles.

ACTIVITATS CULTURALS
MANUALITAT DE TARDOR
Activitats
realitzades per
la mainada del
nostre poble al
Casal Cultural.

FESTA DE LA CASTANYADA
A L’ASSOCIACIÓ DE DONES
L’associació de les Dones de Benavent
van organitzat la festa de la
Castanyada.
Una festa amb molta animació.

VIII NIT DE LES ÀNIMES
Amb el tema “TERROR A LA MINA” un grup de famílies de
Benavent va organitzar un terrorífic passatge del terror que
va ser visitat per gent de tota la comarca.

ACTIVITATS CULTURALS
FESTIVAL BENROCK
Setena edició
del
Festival
Benrock
on
vàren actuar els grups
Noctem, Inversus, Obscure,
Brainwashed
i
Hollow Cry.
Organitzat per
l’Associació BENROCK

CASTANYADA A LA LLAR DE
JUBILATS
L’associació de Jubilats també vàren celebrar la festa de la
castanyada

PEDALADA POPULAR
Més d’una cinquantena de
persones varen participar en
aquesta
pedalada
que
va
transcórrer per dos circuits
adaptats per a petits i grans.

ACTIVITATS CULTURALS
TALLER EMOCIONAL PER A JOVES
Realització del taller emocional
per a joves a càrrec de la Coach
Cristina Canela.

TALLER DE MEMÒRIA
Inici del taller de memòria a la llar de jubilats
amb el Jaume de Fabra Formació fins al mes
de juny, tots els dijous de 15,45 a 17,15
hores. Fomentem els hàbits saludables amb
l’ajuda de la Diputació de Lleida.

LA MAINADA VAN A BUSCAR EL TIÓ
Els nens i nenes
de Benavent van
anar a buscar el
Tió en diferents
indrets del l’entorn de la nostra
vil.la..

ACTIVITATS CULTURALS
XERRADA 21 HÀBITS IMPRESCINDIBLES
Xerrada sobre el tema “21 hàbits
imprescindibles per a una vida
més feliç” amb el coach Manel
Fernández
organitzada
per
l’Associació de Dones al casal
cultural.

NOTÍCIES BENAVENT
Felicitem a l’empadronada 1500 del nostre poble, la recent
nascuda Ivet Gil Peláez, que va néixer el passat dia 24
d’aquest mes de novembre. Felicitats als pares; la Raquel,
el Joan i a la seva germaneta.

Moltes felicitats al tots pels èxits obtinguts !

MEDI AMBIENT
CAMPANYA DE PREVENCIÓ DEL MALBARATAMENT
ALIMENTARI
Dins de la campanya per la
prevenció
del
malbaratament
alimentari s’han realitzat diversos
tallers d’aprofitament de productes.

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRERIES PER ILLES A BENAVENT
Les àrees d’aportació o “illes” que ja fa uns mesos que tenim implantat a Benavent és un model
de recollida de residus que ha dotat el municipi d’uns nous contenidors més moderns, més nets i
compactes, que permeten una menor ocupació de la via pública.
Aquest nous contenidors s’han ubicat agrupats en illes ecològiques complertes de totes les
fraccions: paper, envasos, vidre, matèria orgànica i resta.
Actualment disposem de 13 illes situades en diferents carrers i s’està estudiant la implantació
d’alguna zona nova, en funció de les necessitats del poble.
D’aquesta manera es facilita el reciclatge de tots els veïns del municipi.

RECORDEU:



No deixeu bosses ni altres objectes per terra.
Utilitzeu la deixalleria móvil i la Caixa de voluminosos per
portar-hi aquells productes i objectes que no podem tirar
als contenidors. (us anirem avisant a través de pregons i
per Ebando els dies que els tenim disponibles al poble).

MEDI AMBIENT
QUÈ HI POSEM EN CADA CONTENIDOR?
https://www.residuonvas.cat/

MEDI AMBIENT
PER QUÈ CAL RECICLAR BÉ?
Separar bé els residus a casa nostra és afavorir el seu reciclatge i/o tractament adequat, és reintroduir al cicle de producció i consum productes i materials que han estat fets servir, no necessitem i ens en volem desfer.
Per tant, podem afirmar que el residu no es llença, s’aprofita i/o es tracta adequadament. A partir
d'aquesta afirmació, comprendrem que qualsevol objecte o producte una vegada ja no el necessitem, si el dipositem en el lloc correcte, facilitem que comenci un nou cicle: el del seu aprofitament.

Cada un de nosaltres tenim la responsabilitat de dipositar el residu correctament i millorar dia a
dia fent-ne menys. És molt important que en el moment de comprar tinguem en compte reduir la
quantitat de residu que s'haurà de llençar. Separar bé també vol dir generar menys i en qualsevol cas, un residu tindrà una llarga vida si el dipositem en el lloc correcte, sortirà més barat al teu
municipi i s'aprofitarà correctament per fer nous productes. Així doncs, obrim tot un cicle als residus, tota una nova oportunitat.

PARTITS POLÍTICS
El Partit
Demòcrata
Català
us desitja:

ELS REIS
Aquesta nit han passat
i han posat la mà als balcons...
Els somnis dels infantons
han granat.

Cap a Orient se’n van tornant
a llur reialme confús,
a regnar-hi tot pensant
en Jesús.
Heu sentit avui el cor
matinejador dels nens?
Heu sentit el rastre d’or,
mirra, encens?

JACINT VERDAGUER

El Grup municipal del PPC a Benavent de Segrià
us desitja Bon Nadal i un 2019 ple d’esperança.

JOSEP Mª PALAU LLOBERA. REGIDOR

PROPERAMENT:

L’Ajuntament
us desitja un

http://www.benaventdesegria.cat/
L’AJUNTAMENT A LES XARXES SOCIALS:
https://www.facebook.com/benaventdesegria

@AjBenaventdeSeg

Benaventdesegria

Amb la col.laboració de:

