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Full informatiu núm. 101                                Setembre 2018 

 
 

Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full número 101, amb les actes de les sessions ordinàries de 30 d’abril i 4 de juny. 

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA NOVA ORDENANÇA DE L’AIGUA 

Com sabreu, el passat dilluns dia 9 de juliol va tenir lloc a La Panera, una reunió informativa per tal 

d’explicar la nova ordenança sobre el subministrament d’aigua potable que entrarà en vigor a partir del 

proper 1 de gener de 2019. 

 

La reunió tenia la voluntat d’explicar tant els motius del canvi, com els conceptes que es pagaran a la 

factura de l’aigua així com quina part dels rebuts es queda l’ajuntament per pagar l’aigua i per pagar el 

manteniment de les instal·lacions i la xarxa de subministrament. Pensem que tots aquest dubtes van 

quedar plenament resolts i agraïm totes les intervencions que van tenir lloc durant la reunió. 

 

Una de les preguntes que es va fer durant la reunió va ser si l’Ajuntament tenia la voluntat de 

subcontractar el servei d’aigua a una empresa externa. Es va deixar clar que no i que l’actual equip de 

govern, en aquesta o properes legislatures no ho farà. Evidentment és la voluntat sincera i ho deixem aquí 

escrit, però no podem assegurar que altres ajuntament un dia vulguin treure a concurs la gestió de l’aigua. 

Cal deixar clar però, que la gestió externa de l’aigua es podria fer amb comptadors o sense. A la reunió es 

va demanar també la possibilitat d’incorporar a l’ordenança la prohibició de treure a concurs la gestió de 

l’aigua i segons informe de secretaria intervenció, no és possible.  

 

Per altra banda també es va preguntar sobre la dotació d’aigua del Canal d’Urgell que tenia l’Ajuntament 

per aigua de boca. Volem deixar constància d’un error sobre el que es va dir. Com vam comentar havíem 

demanat una reunió amb el Canal d’Urgell. La reunió va tenir lloc el passat 24 de juliol. El canal té 

establerta una dotació de 300 litres per persona i dia i per tant, a Castellserà, ens toca aproximadament 

110.000 metres cúbics l’any. Amb la mitjana dels darrers anys, estem gastant el doble d’aigua de la que 
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ens pertoca. Des del cantal també ens van comentar que de moment, l’augment de demanda de la 

població, NO implica cap cost econòmic ni cap sobre-cost per als regants.  

 

Quins conceptes tindrà la factura? 

 

- Quota fixa per a tots els abonats - 10,22 € per any i abonat 

Aquesta quota va destinada íntegrament a l’Ajuntament, per tal de pagar totes aquelles despeses relatives 

al manteniment de la planta potabilitzadora i xarxa de distribució. Aquest import podria variar mínimament 

en funció de l’estudi econòmic que incorporarà la nova ordenança.  

 

- Consum - 0,06€ per metre cúbic 

Aquests diners van destinats a pagar l’aigua que l’Ajuntament paga al Canal d’Urgell. Aquest import podria 

variar mínimament en funció de l’estudi econòmic que incorporarà la nova ordenança. 

 

- Cànon general Agencia Catalana de l’Aigua 

Aquesta és una recaptació que fa l’Ajuntament i que va íntegrament a la Generalitat, per a fer inversions 

en instal·lacions com potabilitzadores, depuradores i altres. El cànon va per trams i en funció de la 

despesa d’aigua es paga cada metre cúbic a un preu diferent. 

- Mínim (fins a 36 m3) – 0,3268 €/m3 – 11,7648 € (Això es facturarà es gastin o no els 36 metres) 

- 1r tram (De 37 a 54 m3) – 0,3268 €/m3 

- 2n tram (De 55 a 90 m3) – 0,7526 €/m3 

- 3r tram (De 91 a 108 m3) – 1,8815 €/m3 

- 4t tram (A partir de 109 m3) – 3,0104 €/m3 

 

- IVA. Als conceptes relacionats anteriorment se li suma un 10% d’IVA. 

 

Les activitats econòmiques (empreses, comerços, tallers...) no es comptabilitzen igual que els particulars. 

La quota fixa i el preu pel consum és el mateix, però tenen dos cànons diferents.  

- Cànon general a un preu de 0,1654 euros el metre cúbic, amb una quota mínima de 5,95 euros que es 

pagarà es gastin o no els 36 metres cúbics. 

- Cànon específic a un preu de 0,6486 euros el metre cúbic, amb una quota mínima 23,35 euros que es 

pagarà es gastin o no els 36 metres cúbics. 

 

Els preus del cànon venen fixats per llei, amb les tarifes que es maquen als pressupostos anuals de la 

Generalitat i normalment s’apugen cada any en funció de l’IPC. 

 

Les factures es continuaran girant cada semestre, per tant, el consum es compta per 6 mesos de 

subministrament d’aigua, en períodes de gener a juny i de juliol a desembre.   

 

Us recordem que per qualsevol dubte podeu consultar a les oficines de l’Ajuntament.  
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 D’ABRIL DE 2018 
 

 
Identificació de la sessió 

NÚM SESSIÓ: 04/2018 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

DIA: 30 d’abril de 2018 

HORA: 10.00 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

A Castellserà, a 30 d’abril de 2018, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la presidència 

del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient dels membres per a la 

vàlida realització de la sessió. 

 

Seguidament el Sr. Alcalde en nom de tota la Corporació deixa constància de les mostres de condol per 

part dels regidors de l’Ajuntament de Castellserà vers els familiars i amics del Sr. Ramir Ballebrera 

Marsiñach, que va ser durant molts anys, encarregat de l’oficina de correus del municipi. Per a ell el nostre 

més sincer record i agraïment per tota la dedicació en la seva feina. 

 

A continuació, es passa a resoldre el següents:  

 

1. Aprovació, si escau, l’esborrany de les sessions anteriors. 

Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la sessió ordinària 03/2018 de 9 

d’abril de 2018, es aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.  

 

 

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 

 

 

Planta potabilitzadora 544,40 

Control colònia coloms 157,92 

Combustible vehicles 317,62 

Cartells festes i fira 977,69 

Consultori mèdic 209,29 

Material oficina 431,23 

Subministrament elèctric Garuta 559,33 

Subministrament elèctric camp de futbol 282,80 

Subministrament elèctric escola El Terrall 390,98 

Subministrament elèctric piscines 481,24 

Enllumenat públic - C/ Ponent 52,44 

Subministrament elèctric deixalleria 270,97 

Subministrament elèctric potabilitzadora 226,80 

Subministrament elèctric pavelló municipal 170,48 

Subministrament elèctric ajuntament 1.009,49 

Enllumenat públic - C/ Urgell 97,67 

Subministrament elèctric consultori mèdic 46,71 

Subministrament elèctric magatzem 473,40 

Enllumenat públic - Av. Doctor Borrell 121,24 

Material de neteja 174,24 

Insecticida arbres 187,13 

Material vari 139,59 
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Manteniment fotocopiadora 4.431,14 

Recollida escombraries març 20,57 

Revisió tractor tallagespa 323,98 

Assessorament urbanístic gener 153,80 

Material oficina 153,80 

Banner Viu l'Hort 66,55 

Mantells estands fira 702,45 

Bombones propà 203,10 

Subministrament elèctric residencia 127,90 

Telefonia mòbil 59,56 

Serveis postals 23,49 

Projecte modificació POUM 1.203,34 

Gas escoles 232,03 

Material ferreteria 130,38 

Accés pavelló 366,56 

Carrers 169,40 

Deixalleria 48,40 

Neteja dipòsits 548,13 

Tala d'arbres recinte piscines 986,15 

Telèfon i fax ajuntament 120,47 

Telefonia biblioteca  122,70 

Telefonia consultori mèdic 31,76 

Nòmines abril 8.739,75 

Material fira 266,59 

Rènting fotocopiadora 133,10 

Obres porta accés pavelló 6.892,27 

Reparacions enllumenat públic 341,57 

Reparacions juntament 380,68 

Reparacions aigua 22,99 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

 

3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres. 

Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 

 

Expedient 17-20-21-22-23-24-25-26 i 27/2018.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

 

4. Aprovació, si escau, dels beneficiaris de la compensació econòmica per l’any 2018 d’acord amb 

la convocatòria de retribucions a determinats càrrecs electes locals.  

Per la resolució del Departament de Governació, Administracions Públiques i habitatge,  

 

GAH/664/2018, de 4 d’abril, s’obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels 

ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2018.  

 

Segons les bases de la convocatòria, s’ha de determinar les persones electes a les quals l’Ajuntament ha 

d’abonar la retribució a càrrec de la compensació que atorgar la Generalitat, per tot l’exposat, 
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S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar que la retribució de càrrec electes, sigui a favor del senyor Marcel Pujol Coll, amb la 

qualitat d’Alcalde i amb una dedicació total del 100%.  

SEGON.- Tramitar la corresponent sol·licitud per la concessió d’aquesta subvenció.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

 

5. Aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni amb el Departament d’Ensenyament del Pla 

experimental de primer cicle d’educació infantil de les escoles rurals.  

Atès que al punt 10 del conveni signat entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 

Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castellserà per a la implantació del primer cicle d’educació 

infantil a l’Escola Rural El Terrall - ZER Espernallac, estableix la possibilitat d’establir una pròrroga de 

forma expressa, amb l’acord de les dues parts, que haurà de ser signada abans de 31 de maig del curs 

corresponent, i per tal d’elaborar la corresponent addenda del conveni establint la pròrroga pel curs 2018-

2019, 

 

S’ACORDA, 

 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 

Castellserà del Pla experimental del primer cicle d’educació infantil de les escoles rurals, pel curs 2018-

2018.  

 

Segon.- Tramitar la sol·licitud de la pròrroga del conveni al Departament d’Ensenyament.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

 

6. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

Es dona compte dels següents Decret: 

 

24/18 
 

Expedient llicència urbanística 20/2018 D. A.  

25/18 
 

Contractació J.S.L.  
 26/18 

 
Inici compte general 2018. 

 27/18 
 

Adjudicació contracte menor d'obres. 
 28/18 

 
Adjudicació contracte menors subministrament. 

29/18 
 

Adjudicació contracte menor d'obres. 
  

 

El Ple en resta assabentat 

 

 

7. Precs i preguntes. 

 

 

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 10.20 hores, de 

la qual s’estén la present acta. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE JUNY DE 2018 
 

 
Identificació de la sessió 

NÚM SESSIÓ: 05/2018 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

DIA: 4 de juny de 2018 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

A Castellserà, a 4 de juny de 2018, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la presidència 

del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient dels membres per a la 

vàlida realització de la sessió. 

 

Es passa a resoldre el següents:  

 
1. Aprovació, si escau, l’esborrany de les sessions anteriors. 

Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la sessió ordinària 04/2018 de 30 

d’abril de 2018, es aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.  

 

 

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 

 

Publicitat Fira horticultura digital 326,70 

Neteja poliesportiu i tendals 1.149,50 

Accés pavelló 168,25 

Material neteja 98,01 

Analítiques d'aigua 843,40 

Material oficina 66,59 

Gas escoles 2.086,29 

Vigilància de la salut 500,59 

Publicitat Fira horticultura diari 399,30 

Telefonia mòbil 93,36 

Cànon de control d’abocaments 4.300,07 

Accés pavelló 663,59 

Despeses fira 667,92 

Material neteja 150,95 

Sala de vetlla 39,11 

Material per festes 31,63 

Cànon 1r semestre 2017 13.935,72 

Cànon 2n semestre 2017 15.018,61 

Publicitat Fira horticultura radio 401,72 

Recollida escombraries abril 4.431,14 

Publicitat Festa Bandoler 66,55 

Resta comptabilitat any 2017 1.165,59 

Accés pavelló 447,86 

Manteniment fotocopiadora 138,92 

Quota associat 2018 167,23 

Cànon dipòsit controlat residus març i abril 2.676,23 

Fira horticultura publicitat 987,07 

Fira horticultura xerrada 228,00 
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Fira horticultura estands 130,68 

Fira horticultura taller 319,92 

Serveis postals 31,62 

Ensulfatar jardins 786,00 

Fira horticultura estands 1.248,50 

Reparació camió 836,76 

Material accés pavelló 61,71 

Subministrament elèctric residencia 67,09 

Publicitat festa bandoler radio i diari 671,62 

Assessorament urbanístic febrer 185,13 

Assessorament informàtic 1r trimestre 418,03 

Rènting fotocopiadora 133,10 

Treballs gestoria 500,94 

Roda màquina tallar gespa 144,80 

Treballs gestoria 500,94 

Telèfon i fax ajuntament 92,34 

Telefonia biblioteca  122,70 

Consultori mèdic 23,86 

Arranjament enllumenat públic 109,34 

Productes de neteja 39,01 

Compres bandoler 915,87 

Dutxes camp de futbol 303,81 

Manteniment desfibril·lador 464,64 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres. 

Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 

 

Expedients 30-31-32-33-34-35-36-37 i 38/2018.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

 

4. Aprovació definitiva, si escau, de la imposició i ordenació de contribucions especials, 

“Pavimentació i dotació de serveis a l’Avinguda de l’Esport de Castellserà, 1a fase”. 

1.1. El Ple de la corporació, en sessió realitzada el dia 12 de març de 2018, va aprovar provisionalment la 
imposició i l’ordenació de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra de 
“Pavimentació i dotació de serveis a l’Avinguda de l’Esport de Castellserà, 1a fase”, l’establiment i 
l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de 
l’àrea beneficiada. 
 
1.2. En el BOP núm. 61, de data 27 de març de 2018, es va inserir l’anunci d’aprovació inicial perquè, en el 
termini de 30 dies, els interessats hi presentessin, si era el cas, reclamacions. 
1.3. Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de les contribucions especials no es van 
presentar reclamacions ni al·legacions.  
 
Per tot l’exposat, S’ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar definitivament la imposició i, simultàniament, l’ordenació de contribucions especials per 
l’obra “Pavimentació i dotació de serveis a l’Avinguda de l’Esport de Castellserà, 1a fase”. 
 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  
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5. Aprovació, si escau, del padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, exercici 2018. 

Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any 2018. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2018. 
 
Segon.- El padró fiscal s’exposarà 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 estarà a disposició dels interessats en la secretaria de 
l’ajuntament en hores d’oficina. 
 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

 

6. Mocions. 

 

 

- Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva 

antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol 

 

 

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i el 

bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les 

catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i 

humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la 

voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots 

ells gent de pau.  

 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i negre. 

L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül 

Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història 

del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més 

elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, 

Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 

 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb més 

intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país 

que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 

 

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que ens 

recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no 

podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees 

polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 

estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i 

el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 

 

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió de la 

societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa 

general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  

 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont, Carme 

Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep 

Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, 
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ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i 

ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot 

haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  

 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita dels 

homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.  

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Castellserà,  

 

 

ACORDA 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi 

Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 

 

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, Clara 

Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte 

absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure 

exercici polític. 

 

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats 

internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i 

del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

 

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la manipulació i 

coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 

 

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una dictadura 

i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als 

drets dels ciutadans catalans. 

 

SISÈ.- Instem a totes les entitats de Castellserà a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, 

la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 

 

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, 

aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i també a la plataforma “Espai 

Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, 

la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 

 

VUITÈ.- L’Ajuntament de Castellserà denuncia i es mostra totalment contrari a la persecució de l'estat, a 

través dels cossos policials i judicials, contra els Comitès de Defensa de la República, atemptant 

directament contra els drets civils, polítics i humans dels ciutadans de Catalunya. Així mateix, es posiciona 

a favor de la llibertat de reunió, d'expressió, d'associació i ideològica i reclama el respecte a la voluntat 

popular a favor de la construcció de la República Catalana. 

 

NOVÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina 

de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 
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- Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística 

 

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del Govern 

Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model d’escola catalana i el 

model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de 

molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa 

que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país 

i, una eina de cohesió social i cultural.  

 

El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a 

conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció 

crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, 

independentment d’origen, llengua o condicions individuals. 

 

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la 

legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna bons resultats 

acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar 

l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant 

aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús 

social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 

No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple 

més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal 

Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons 

públics a Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.  

 

Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible aquest 

model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant 

d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola 

catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que 

han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, 

també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.  

 

Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, 

l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots aquests 

arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol 

tret propi de la nostra societat catalana.  

 

Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest 

model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i 

democràtics de convivència de la nostra societat.  

 

Per aquests motius l’Ajuntament de Castellserà acorda: 

 

Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE  

 

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 

 

Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i incorporar una 

casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i 

segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada 

Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable.  
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Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social, exitós i 

estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de 

les dues llengües per part de l’alumnat 

 

Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país. És fruit de 

tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, 

amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.  

 

Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a 

construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva 

llengua d’origen. 

 

Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la 

cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els 

darrers 30 anys. 

 

Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de l’Estat 

Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels directors i 

docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de 

Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les 

entitats municipalistes (ACM i FMC)  i als centres educatius del nostre municipi.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

 

- Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals 

 

La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas conegut com “La 

Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no per violació els fets que van passar 

durant les festes dels San Fermines del 2016, a Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys 

de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del compliment 

de la  pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus 

d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la 

intimitat. 

 

La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses expertes i experts 

jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i d’Amnistia Internacional, entre 

altres. La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació 

de la violació que situa en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests 

delictes. La  sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit 

de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de 

manifest com els estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels 

magistrats, en especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de totes els 

acusats  a excepció del delicte lleu de furt. 

 

És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la llum el biaix 

patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Aquesta sentència crea un 

precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la forma d’actuació de 

la dona que pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen. 
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Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures de prevenció de 

la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció de les relacions abusives. A 

Catalunya, enguany commemorem una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 

dret de les dones a eradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte 

de vida de les dones en situació de violència masclista. 

 

No és No! Cap violació és justificable o interpretable. 

 

Per tots aquests motius, es proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions sexuals. 

 

Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el seu rebuig 

a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes perquè volem ser lliures 

no valentes. 

 

Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti 

l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a 

sentències amb un clar biaix masclista. 

 

Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets de les 

dones. 

 

Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de situacions 

d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure. 

 

Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de l’Ajuntament, 

en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones. 

 

Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al Parlament de 

Catalunya i a les entitats municipalistes. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

 

7. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

Es dona compte dels següents Decret: 

 

30/18  Renúncia subvenció IEI, béns mobles. Adquisició de mòduls d'escenari mòbil    

31/18  Pagament indemnització   

32/18  Contractació J. S. L. Festa del Bandoler   

33/18  Expedient llicència urbanística. 

34/18  Llicència Ambiental.  

35/18  Llicència Urbanística.   

36/18  Primera Ocupació.    

37/18  Convocatòria Comissió Especial de Comptes   

38/18  Inici expedient baixes inclusió indeguda   

39/18  Inici expedient baixes padró per caducitat   

40/18  Nomenament Delegat Protecció de Dades   
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41/18  Adjudicació contracte menor d'obres   

42/18  Adjudicació contracte menor d'obres  

 

El Ple en resta assabentat. 

 

 

8. Precs i preguntes. 

 

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.50 hores, de 

la qual s’estén la present acta. 


