ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13 DE FEBRER DE 2013

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-set de desembre de
dos mil dotze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. El pagament pel servei de control de plaga de coloms és de periodicitat trimestral? Es
fa un seguiment de les captures realitzades?
Respon el senyor Alcalde afirmativament a les dues preguntes.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
4. Aprovació del calendari de cobrança de les taxes per a l’any 2013.
Ateses les taxes que s’han de posar a cobrament aquest any 2013
Atès que és procedent establir un calendari de cobrança general per a tot l’any.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir el següent calendari de cobrança per aquest any 2013
Del 1 de març al 1 de maig: Taxa d’aigua 2n. semestre 2012.
Del 1 de juny al 1 d’agost: Taxa de clavegueram 2013.
Del 1 de setembre al 1 de novembre:

Taxa d’aigua 1r. semestre del 2013.
Taxa conservació cementiri 2013.

Segon.- Fer exposició pública de l'anterior acord mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació dels padrons de les taxes del servei de recollida de brossa i subministrament d’aigua
del 2n. semestre de 2012.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de subministrament d’aigua
del 2n. semestre 2012 i taxa per servei de recollida de brossa 2013.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r.- Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. semestre de 2012 i taxa per servei de recollida
de brossa 2013.
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2n.- Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Acord per la sol·licitud de subvencions per a obres i manteniment en el Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya i Pla Específic de la Diputació de Lleida 2013-2016, i aprovació de les fitxes i
informes corresponents.
Atesa la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya i Pla Específic de la
Diputació de Lleida per al període 2013 - 2016.
Atès que en aquesta convocatòria s’hi inclouen línees de subvencions per a inversions i línees de
subvencions per a manteniment, conservació i subministraments.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya i Pla Específic de
la Diputació de Lleida, quadrienni 2013-2016, les subvencions per a manteniment i per a la realització de
les obres que tot seguit s’anomenen:
a) PUOSC 2013-2016. Generalitat de Catalunya.
a.1) DESPESES DE INVERSIONS:
Pavimentació i serveis a l’avinguda Esport.
Ordre de prioritat: 1
Exercici per al qual es sol·licita: 2014
Pressupost d’execució per contracta: 79.186,07 €
Subvenció sol·licitada: 59.237,57 €
Canvi de les lluminàries de l’enllumenat públic a la zona Nord.
Ordre de prioritat: 2
Exercici per al qual es sol·licita: 2015
Pressupost d’execució per contracta: 42.901,58 €
Subvenció sol·licitada: 38.611,42 €
a.2) DESPESES DE MANTENIMENT: Conservació i reparació.
Subvenció sol·licitada: 216.800,00 €
b) PUOSC 2013-2016. Generalitat de Catalunya. Per aplicar al Pla Específic de la Diputació de Lleida.
b.1) DESPESES DE INVERSIÓ:
Canvi de les lluminàries de l’enllumenat públic a la zona Sud.
Ordre de prioritat: 1
Exercici per al qual es sol·licita: 2015
Pressupost d’execució per contracta: 24.966,60 €
Subvenció sol·licitada: 18.532,37 €

b.2) DESPESES DE MANTENIMENT: Subministraments.
Subvenció sol·licitada: 18.532,37 € (assignada).
Segon. Aprovar els informes justificatius de la necessitat i viabilitat de les actuacions demanades.
Tercer. Aprovar les fitxes de sol·licitud per cadascuna de les actuacions i per a les subvencions de
manteniment.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. El vot del nostre grup serà favorable. Ho varem parlar i coincidim amb la urbanització
de l’Av. de l’Esport que per nosaltres és un eix estratègic i prioritari, celebrem la coincidència amb el
govern. Pel que fa a l’estalvi energètic també hi estem d’acord.
Sr. Marcel Pujol. Agrair el consens i coincidència, esperem poder continuar i avançar en aquest mateix
sentit.
7. Aprovació d’una sol·licitud de subvenció per a obres particulars.
Atesa la sol·licitud presentada per obtenir la subvenció establerta en la normativa reguladora per a nova
construcció d’habitatge habitual.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de subvenció que s’anomena a continuació per la construcció
d’habitatge nou, amb una subvenció equivalent a l’1% del cost de les obres.
Expedient de: Francesc Carbonell – Magda Farran
Segon.- Aprovar el pagament d’aquesta subvenció que s’efectuarà segons es disposa a l’apartat 5 de les
normes reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
8. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 59/12. Inici d’expedient per la contractació d’instal·lació de calefacció als vestidors del camp de
futbol.
Decret 60/12. Inici d’expedient per la contractació d’arranjament d’un tram de vorera al carrer Llibertat.
Decret 61/12. Contractació de la calefacció dels vestidors al camp de futbol a Teldair Llavorsí.
Decret 62/12. Contractació de l’arranjament de vorera al carrer Llibertat al Grup Construart de Castellserà.
Decret 63/12. Abonament de fraccions de IVTM per baixes definitives de vehicles.
Decret 64/12. Contractació personal Llar d’infants.
Decret 65/12. Modificació de crèdit al pressupost de 2012 mitjançant transferències entre partides del
mateix capítol i grup de funció.
Decret 1/13. Concessió de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
Decret 2/13. Concessió de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
Decret 3/13. Concessió de llicència de primera ocupació per la construcció d’una nau per ampliació
d’indústria.
Decret 4/13. Concessió de llicència per ampliació d’activitat de cambres frigorífiques.
Decret 5/13. Inici d’expedient per a la comprovació d’obres realitzades i si aquestes s’ajusten a llicència.
Decret 6/13. Autorització per a canvi de titularitat d’un nínxol.
Decret 7/13. Per incoar dos expedients separats de restauració de la legalitat urbanística.
Decret 8/13. Aprovació inicial de modificació de l’àmbit del polígon d’actuació PAU 20.

9. Acord sobre la utilització de la tècnica de fractura hidràulica (fracking).
En dates 27/09/2012 i 04/10/2012, es varen publicar anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i al Boletín Oficial del Estado, respectivament, relatius a la sol·licitud dels permisos d’investigació
d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo. El primer dels quals afecta 89.683 ha. la majoria de les quals
es troben a les comarques lleidatanes de l’Urgell, la Segarra, la Noguera i el Solsonès.
Respecte a aquestes sol·licituds, considerem que les dites prospeccions afectarien greument el
desenvolupament del nostre municipi i de les comarques afectades.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. L’Ajuntament de Castellserà mostra el seu rebuig a la utilització de la tècnica de fractura hidràulica
(fracking), per a la investigació i extracció d’hidrocarburs, en territori català.
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Segon. Fer tramesa a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de
Catalunya, la nostra exposició de motius per la qual raonem el nostre rebuig a permisos d’investigació
d’hidrocarburs, demanant que es tinguin en consideració els fets que en la mateixa s’argumenten.
Tercer. Que se’ns consideri com a part interessada a tots els efectes i se’ns informi de totes les
incidències, resolucions i tràmits, quan aquestes afectin directament al nostre terme municipal.
Quart. Que s’acordi la denegació dels permisos d’investigació d’hidrocarburs que han estat sol·licitats.
Cinquè. Que, si l’empresa sol·licitant manté la seva petició en el nostre terme municipal, s’obri un procés
d’informació i participació pública respecte les afectacions socials, econòmiques, paisatgístiques i
ambientals del projecte.
Sisè. Fer tramesa d’aquest acord a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la
Generalitat de Catalunya.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Hi estem d’acord. El regidor Isaac Martínez ja va plantejar aquesta temàtica i
problemàtica dies enrere.

10. Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i
per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves
institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en
l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia fins actuar,
durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714,
arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic
català i les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una constant.
La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la recuperació de
l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona
República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que
es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial fins al 1975.
La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de
la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la
Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el
poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les
primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
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En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i socials
catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i
negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats
col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que
avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i
lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig
en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»
són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de
Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya constatà la
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu
mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012
han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió de la X
legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada democràticament a
les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el
Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i
jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el
si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de
la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat civil
catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la
seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples
ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els
drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre
els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del
dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de
Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i
les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
5

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot
aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i
cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.”
Per tot això, es proposa l’adopció dels acord següents:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada
pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Isaac Martinez. Manifestar la meva alegria per haver estat inclòs, consensuat i aprovat aquest punt. És
important per al futur del nostre país.
11. Moció per reclamar a l’estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya.
Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha fet un gran
esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal de donar compliment a les
exigències europees.
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 0,7% del PIB.
Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es presten i la situació de les
finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment injust, per recaure la major part del pes de la
reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una tercera
part del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller
d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit
imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les despeses
de cada administració.
Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull propostes del diputat
Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de manifest que la càrrega de l’ajustament
s’ha de repartir de forma justa entre totes les administracions, tenint en compte els serveis que cada una
presta als ciutadans; en el qual es reclama la supressió dels ministeris que han transferit les seves
competències però que encara existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a
retallar la despesa militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars.
Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit i de polítiques
d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar el seu dèficit a les administracions que
realment presten serveis a les persones en educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els
municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar.
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt de mesures
encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert que el context econòmic
actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és cert
que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa repercuteixen de manera
injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i
han gestionat els recursos públics amb rigor i austeritat.
Per tot això, es proposa l’adopció dels acord següents:
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat a Catalunya
per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5%
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del PIB.
Segon.- Reclamar al Govern Central que retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou
armament, i deixi d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
catalans són els veritables prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa d’estabilitat
pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat de
gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, Al Govern de la Generalitat, als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Isaac Martinez. Manifestar com en el punt anterior la meva alegria. Que ajuntaments que no estiguin
endeutats com el nostre ens veiem afectats per les retallades no ho podem compartir.
12. Presa de coneixement de la renúncia de la Sra. Irene Badia Folguera al seu càrrec de regidora
de l’Ajuntament de Castellserà.
En data 5 de febrer de 2013 la Sra. Irene Badia Folguera va presentar l’escrit de renúncia al seu càrrec de
regidora de l’Ajuntament de Castellserà.
La regidora va concórrer a les passades eleccions locals dins de la candidatura de Independents per
Castellserà corresponent al municipi de Castellserà.
Com van ser proclamades electes quatre persones de l’esmentada candidatura corresponent al municipi
de Castellserà, la persona a qui correspondria cobrir la vacant seria el Sr. David Pradas Gené, que
figurava en el cinquè lloc dins de la candidatura.
Segons l’article 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la
renúncia d’un regidor s’ha de fer efectiva per escrit davant del ple de la Corporació.
D’acord amb aquests antecedents es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Irene Badia Folguera, pertanyent a la candidatura
de Independents per Castellserà corresponent al municipi de Castellserà, al seu càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Castellserà.
Segon.- Trametre a la Junta Electoral Central certificació del present acord.
Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial acreditativa de la condició
d’electe a favor del Sr. David Pradas Gené, candidat a qui correspondria cobrir la vacant.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sra. Irene Badia. A molts de ben segur a sorprès aquest punt a l’ordre del dia, alguns potser no entenen el
per què, “quin motiu hi ha?”: marxa fora a treballar (com que aquí tot pinta tant malament...), potser no s’ha
entès amb el grup,.... Doncs res de tot això, no hi ha un motiu específic i menys de la índole que pugui
donar lloc a la xafarderia quotidiana...
Així doncs, una mica més d’un any i mig després de l’11 de juny de 2011, cedeixo el meu càrrec com a
regidora de l’Ajuntament de Castellserà a un company del grup Independents per Castellserà del que
formo part. La decisió forma part de la nostra filosofia de grup, participant així el major nombre de
membres en la gestió de l’Ajuntament.
En tots aquests mesos ha estat un aprenentatge continu, i aquest desitjo que ho continuï sent, ja que
encara que no com a regidora sí continuaré formant part d’aquest equip i per tant participant activament en
la gestió i millora del nostre poble.
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Fins a dia d’avui, hi ha hagut dies d’alegries, com ara el moment en què varem veure que tanta gent del
poble confiava en el grup que varem formar per gestionar l’Ajuntament del nostre poble; de nervis per
poder donar resposta a la responsabilitat que suposa passar al davant d’un ventall tan ampli de tecles a
tocar una vegada dins; i sobretot d’ il·lusió quan sorgeixen idees i ganes de fer entre tots i totes de
Castellserà un poble cada dia millor.
En el moment de prendre la decisió de cessar en el càrrec, he recordat el motiu pel qual vaig decidir entrar
al grup i per tant a formar part d’aquesta alternativa a l’Ajuntament de Castellserà... M’ho havien proposat
varies vegades, i sempre tenia clar que no era un lloc per a mi... però va ser un moment que la pregunta
del “hi per què no?” “què cal fer en un Ajuntament, en una casa de la vila, en un espai on el que es fa és
treballar per a un poble millor?”, I llavors sorgia la resposta: l’únic que fa falta són ganes, moltes ganes de
voler que el nostre poble millori, constància al treballar i si és en equip millor! I tot això ho tenia, tenia
ganes de fer de Castellserà un poble millor i tot i que ja fa anys que participo en altres projectes del poble,
ara em donaven l’oportunitat de formar part d’un equip amb ganes de treballar-hi!!...Cal dir que la
confiança en el Marcel, així com en la resta de persones del grup van fer una mica més fàcil la decisió. I
bé, que sempre havíem plantejat la idea de poder “rotar” en els càrrecs per fer un treball més equitatiu,
més participatiu i més proper a la gent...
Avui en dia els recursos han disminuït vers anys enrere, és una realitat, però això no treu que es puguin
continuar fent coses mentre tots i totes posem el nostre granet de sorra per cuidar de la il·lusió i mantenir
l’essència del poble que som. Crec que ho estem aconseguint, encara que la “negativitat” es el pa de cada
dia... Cal seguir fent un esforç com a grup i també en el conjunt de l’Ajuntament, per fer que les petites
idees siguin aquelles que ens facin un gran poble.
A la vegada, vull aprofitar per donar les gràcies a tots els companys de grup per tot el que hem pogut fer
fins ara, i amb el desig que així o millor seguim treballant. També vull agrair a la resta de grups que formen
part de l’Ajuntament, el respecte i la tolerància que han vetllat en les reunions i trobades.
Crec que totes i tots els que formem part d’aquesta taula tenim un objectiu comú, i és la millora de
Castellserà. Cal veure la visió dels altres i compartir-la, cal anar cap a “l’autoria col·lectiva”, i considero que
aquest és el camí, el de consolidació d’aquest treball en equip (divers en idees, en generacions, en
metodologies,...), que es el que enriqueix el dia a dia del nostre poble.
Desitjant una bona experiència al meu predecessor al lloc i a tots els que continueu en el càrrec, em
despedeixo. Per acabar, donar les gràcies al poble per aquesta oportunitat!
Sr. Josep M. Casals. Et desitgem molta sort, ha estat un plaer. Gràcies per compartir aquest temps.
Sr. Marcel Pujol. Des de l’alcaldia agrair la feina feta fins ara per part de la Irene com a regidora de
l’ajuntament de Castellserà. Com diu a la carta de dimissió, és una decisió consensuada amb la
candidatura d’Independents per Castellserà i també amb el govern.
Com hem dit sempre, som un grup i entre tots, electes i no electes, mirem de prendre les millors decisions
possibles per Castellserà. Ara, toca el relleu de la Irene com a càrrec electe, que com dic, és només un
relleu, ja que seguirà treballant per Castellserà com ho ha vingut fent fins ara. Gràcies per tot.
13. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Hi ha calendari per la substitució de la regidora.
Respon el Sr. Alcalde dient que no. És farà la tramitació però no sabem quan ens trametran la nova
credencial del regidor que s’ha d’incorporar.
Sra. Elisabeth Sanabria. El camió i els treballadors es lloguen per a tasques privades?
Sr. Marcel Pujol. Sí, per fer algunes tasques puntuals. Aquestes tenen un cost per hora de camió i
treballador, i es correspon amb el que ja estava establert de l’anterior legislatura.
Sr. Isaac Martínez. El programa del carnestoltes no s’havia de passar en un ple?
Es respon que en tot cas s’havia de fer abans i el que s’haurà de fer és passar els comptes.
Sr. Marcel Pujol. Com que no hi va haver ple abans de la celebració de la festa, es va passar un mail a tots
els regidors per tal que en fossin sabedors.
Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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