ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2011

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de constitució del nou
Ajuntament de data vint-i-set de juny, sessions de divuit de juliol i vint-i-quatre d’agost de dos mil onze, son
aprovades per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagament:
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals, pregunta quina va ser l’averia de la potabilitzadora.
Respon el Sr. Alcalde dient que era un problema en la distribució del clor.

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. Acord per l’acceptació d’ajudes i normativa del Pla Únic d’Obres i Serveis anualitat 2011.
Atès que ens ha estat concedida una subvenció per al finançament de la “Dotació de mobiliari a la
biblioteca de l’edifici la Garuta”. dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2011, obra
número 2011/1209, per finançar la “Dotació de mobiliari a la biblioteca de l’edifici la Garuta” i la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb
normalitat.
Tercer. Ens comprometem a solucionar, al nostre càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui
abans de l’adquisició del mobiliari o durant la tramitació d’aquesta adquisició.
Quart. Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de les
autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de les actuacions, així com
la seva posada en servei.
Cinquè. Que hi ha consignació pressupostària suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals, aquesta subvenció correspon a una baixa en la licitació de l’obra de la Garuta que es
va reconduir cap al mobiliari. I estem totalment d’acord.
5. Aprovació de la certificació d’obres núm. 5 “ Restauració de l’edifici la Garuta, Fase II”.
Atès que l’Institut Català del Sòl ens ha tramès la certificació núm. 5 corresponents a l’obra “Restauració
de l’edifici la Garuta, Fase II”.
Es proposa l’adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 corresponent a l’obra "Restauració de l’edifici la Garuta,
Fase II” que ascendeix a la quantitat de disset mil sis-cents disset euros amb cinquanta-vuit cèntims.
(17.617,58 €)
Segon.- Aprovar el pagament de l’aportació municipal que ascendeix a la quantitat de: vuit mil vuit-cents
vuit euros amb setanta-nou cèntims. (8.808,79 €)
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Ens queda per certificar i tancar l’obra uns 45.000,00 euros.
Sr. Josep Casals. Suposo que a partir d’ara ja es tancarà l’obra en una propera certificació.
Sr. Marcel Pujol. Queden qüestions puntuals de repassos generals d’obra i de les instal·lacions. Un cop
s’hagi revistat es procedirà al tancament i recepció de l’obra.
6. Acord per l’acceptació de la subvenció concedida per la llar d’infants curs 2010-2011.
Atès que ens ha estat concedida una subvenció per a llar d’infants curs 2010-2011 amb destí a minorar les
quotes per al servei d’ensenyament.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Acceptar la subvenció que ens ha concedit el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb
destí a la llar d’infants municipal per al curs 2010-2011 i per un import de dinou mil cinc-cents euros
(19.500,00 €).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Respecte a anys anteriors ens han rebaixat la subvenció passant dels 1.800,00 € per
alumne i curs a 1300,00 €. Aquesta rebaixa afecta al passat curs escolar 2010-2011.
Sr. Josep M. Casals. És una rebaixa substancial però cal acceptar la subvenció. Lamentem aquesta
disminució de subvenció.
7. Aprovació dels comptes de la Festa Major de juliol i festa de l’11 de setembre.
Es presenten els comptes d’aquestes festes amb el resum següent:
Festa Major de Juliol
INGRESSOS
Venda de taules
Propaganda festa major
Tastets laberint nocturn

3.180,00
880,00
475,00
TOTAL INGRESSOS

4.535,00

DESPESES
Flyeralarm SL
Ofi-Escolar Estel SL
Jordi Pedrós Miquel
Dioniso Campos

Programa festa major
Bosses plàstic
Disco mòbil
Treballs

97,42
38,23
597,40
85,80
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Distribucions Areny
Copisteria Mollerussa
Europiensos Mollo
Mercadona
Cooperativa Guissona
Montiline 14 SL
Maquinsa
Carbons Miravall SL
Club Futbol Sala
Fadunito Produccions SL
Cansaladeria Enriqueta
Bar Amistat
Magasa Masó Gassó
Subirós
La Ginesta
Pastisseria Rosita
Supermercat Vidal
Papa Djiby Sarr
Sirifu Ture
Abdoul Diallo
Lloguer Sarri

Aigua
Cartolines i material divers
Moscatell
Tastets
Pernils
Activitats
Lloguer grups electrògens
Llenya
Tiquets orquestra dissabte
Actuació gran família
Galetes i beure
Consumicions c. botifarra
Mini cornets
Actuacions
Coc - coca sucre
Pasta full - coca sucre
Compres
Hores festa major
Hores festa major
Hores festa major
Taules i cadires

33,22
69,58
18,40
41,35
70,29
296,00
748,47
192,58
54,00
1.534,00
33,34
56,80
75,00
17.641,00
141,00
81,80
46,59
33,25
33,25
38,00
424,80

TOTAL DESPESES

22.440,77

Festa 11 de setembre
INGRESSOS
Tiquets cassola

894,00
Total ingressos

894,00

Compres cassola
Feixos llenya
Compres cassola
Cargols
Compres cassola
Compres cassola
Compres cassola
Vi ranci
Compres cassola
Compres cassola
Gelats

73,38
60,00
4,69
250,00
12,74
6,66
99,91
2,40
156,36
181,76
58,55

Total despeses

906,45

DESPESES
Supermercat Vidal
Fustes Torné SL
Forn Artesa de Penelles
Queviures Porté
Pigot-Dis
Supermercat Vidal
Frinoe
Pepita Mollo Aixalà
Comercial Granés
Cansaladeria Enriqueta
Masó-Gassó SA
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Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la festa major de juliol i festa de l’11 de
setembre.
Intervencions:
Isaac Martínez. Tot i que el nostre grup votarà a favor en aquest punt donat que la Festa Major de Juliol va
estar contractada en un 90 % per l’antiga comissió de Festes, aconseguint tota la música en directe dels
tres dies, més el parc aquàtic, més la disco mòbil del divendres per 14.000 euros + IVA i aconseguint que
el representant artístic, l’empresa Subirós de Mollerussa es fes càrrec de l’import de l’assegurança de
pluja. Tot i això voldríem fer una petita observació:
En paraules del Sr. Alcalde segons l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de juny de 2010:
“Seguint en l’apartat de festes ens ha sorprès molt no trobar a l’ordre del dia el programa de festes i el
pressupost de la festa major del juliol.
Després de 3 anys ens hem tingut que acostumar a que passessin els comptes de totes les festes per
junta de govern. Tot i això no vull que passi per alt que el nostre grup ha demanat en quasi bé tots els
plens ordinaris que es passessin per ple...”
Ara ens trobem que la primera festa que organitza aquest nou consistori, la de la Diada Nacional de
Catalunya de l’11 de Setembre, al nostre grup no se’l va informar dels actes previstos fins que varem rebre
el Saluda del Sr. Alcalde convidant-nos a la trobada per anar a fer l’ofrena floral al Monument de l’11 de
setembre. Davant les preguntes de molts vilatans de si sabíem el que es faria per la Diada nosaltres
havíem de respondre “No sabem res. Encara no se’ns ha informat de res per part dels membres del
govern”.
Donat que el Sr. Alcalde té dedicació exclusiva a l’ajuntament, creiem que l’aprovació del programa
d’aquesta festa, així com el seu pressupost, hagués pogut ser un dels punts de l’ordre del dia del Ple
Extraordinari que es va celebrar el passat 24 d’agost, 17 dies abans de la Diada i en el que suposem que
el programa ja el devien tenir tancat.
A part d’això valorem positivament l’ajust al pressupost de la despesa de la festa, encara que fins que
se’ns ha facilitat la documentació d’aquest ple ordinari desconeixíem el possible cost d’aquesta ja que no
se’ns havia facilitat el pressupost.
Esperem que el Sr. Alcalde recordi les paraules que anteriorment li he esmentat i que prediqui amb el ens
reclamava a l’anterior govern en el seu moment i se’ns passi amb la suficient antelació per a poder-les
valorar i informar al poble de les activitats que s’organitzen a nivell municipal. Creiem que el poble es
mereix que els puguem contestar a preguntes tan fàcils com “Sabeu el que es farà l’11 de Setembre?”
Per acabar vull agrair a l’antiga comissió de festes, la Sra. Mercè Moya, la Sra. Dolors Guasch, el Sr.
Àngel Cercós, així com a l’antic Regidor de Cultura, el Sr. Josep Sendra, el seu gran treball en la passada
legislatura. Érem pocs però crec personalment que varem fer un gran treball i que Castellserà va tenir unes
festes dignes del nostre poble gràcies a la seva excel·lent feina.
Sr. Marcel Pujol. Faig extensiu l’agraïment a l’anterior comissió de festes.
Nosaltres varem estar tres anys veient com no teníem pressupostos, programes de festes, padrons etc.....
Ara vostès només amb tres mesos de govern ja ho critiquen.
Res a veure amb que l’Alcalde tingui dedicació exclusiva respecte a tenir o no tenir el programa de la festa
de l’11 de setembre perquè no soc jo qui el fa sinó que se’n encarrega la comissió de festes.
També podien mirar al facebook o bé a la pàgina web, al dos llocs hi figurava el programa cosa que vostès
durant els darrers anys no hi van posar mai res. També es va passar una carta uns dies abans per
informar de l’activitat del dinar.
Pel que fa a la festa major de juliol: agrair la contractació feta anteriorment però també ens en podien
informar i explicar, cosa que vostès tampoc van fer.
Pel que fa als programes i pressupostos de festes d’ara en endavant els tindran.
8. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 al pressupost de l’exercici 2011.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm.2 fent aplicació del romanent de tresoreria i
majors ingressos que afecta al pressupost de 2011.
Hi consta l’informe d’intervenció i la seva tramitació s’ajusta als preceptes legals vigents.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2, que cal finançar amb romanent de tresoreria i
majors ingressos, del pressupost vigent de la corporació.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de vint dies, durant els quals s’admetran reclamacions
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davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a resoldre-les d’un termini de trenta dies. Cas de no
presentar-se reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient referit
sense necessitat d’un posterior acord per part de la Corporació.
Modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’any 2011.
210-00

212-00

Conservació i reparació d’infraestructures
155 Vies públiques urbanes
454 Camins

1.000,00
1.800,00

Conservació i reparació d’edificis
162 Deixalleria
342 Piscines i instal·lacions esportives
920 Magatzem i oficines Ajuntament

500,00
2.100,00
1.000,00

226-03 920 Publicacions diaris oficials.
622-03
626-00
629-00
600-00
632-00
626-00
226-09

337
332
342
155
342
920
338

600,00

Local Bitlles
Inversió equip informàtic
Material Gimnàs.
Adquisició solars c/ Pont
Arranjament focus camp futbol
Equip informàtic. Servidor.
Festes populars i cultura

7.200,00
1.500,00
400,00
7.400,00
2.100,00
4.000,00
6.000,00

TOTAL DESPESES

35.600,00

Finançament:
750-80
870-10

Subvenció AOC
Romanent tresoreria

5.500,00
30.100,00

TOTAL FINANÇAMENT

35.600,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

9. Moció en suport a l’escola catalana.
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a llengua vehicular de
l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que imposa un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el
model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no
separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de
cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules han donat força i
solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions
europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en
el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el
cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català,
llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha
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demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot
contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig a les sentencies del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria del tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centre
educatius de Catalunya.
Segon.- Manifestar el suport al model d’escola catalana un llengua i continguts, així com a tota la
comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni
altres similars que les puguin seguir.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències i instar el
Govern català a no fer cap cas enrere i a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la
llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
Quart.- fer Saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat,
impulsora d’aquesta iniciativa.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
10. Moció en defensa del sistema sanitari públic.
L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del pilar bàsic com és
l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest és un sistema que el volem equitatiu, amb
qualitat assistencial i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la
salut a totes les persones, a tots els catalans i a totes les catalanes.
És per tots aquests motius que es proposa l’adopció del següent acord:
1. Manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i que posen en perill un dels pilars bàsics de l’estat del benestar com és el
sistema sanitari públic i universal.
2. Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema sanitari públic que
ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota la ciutadania.
3. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el màxim consens i diàleg entre
professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre determinades noves fites en l’àmbit
sanitari.
4. Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajuntament, i en col·laboració amb la resta
d’administracions, per garantir que no es retalli cap servei sanitari bàsic dels quals a dia d’avui es
beneficien tots els vilatans del nostre municipi.
5. Revisar les retallades amb els quals es veu afectat el nostre municipi i que es concreten en
l’eliminació del servei d’ambulàncies presencial durant el torn de dia a Agramunt (de 9 a 21hores) i
en 6 hores a Bellpuig (de 9 a 15 hores).
6. Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
11. Proposta del grup de Convergència i Unió.
Acord per fer una jornada de portes obertes un cop hagin finalitzat les obres de la Garuta i Centre
Integrat.
Atès que en les obres que s’estan realitzant actualment (Garuta i Centre Integrat), el Grup de CiU ha estat
qui ha fet el tràmit administratiu, ha gestionat el finançament, la contractació i les diferents aportacions
fetes en l’execució de l’obra fins a l’11 de juny, fora de justícia que la ciutadania pogués valorar l’abast de
la nostra gestió en aquestes obres i en quin moment de l’execució queden per al nou govern.
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Es proposa l’adopció del següent acord:
Fer una jornada de portes obertes un cop hagin finalitzat les obres de la Garuta i centre Integrat.
Es sotmet la proposta a votació:
Sr. Josep M. Casals, si; Sra. Elisabeth Sanabria, si; Sr. Armengol Vidal, si; Sr. Isaac Martínez, si; Sra.
Mercè M. Perera, no; Sr. Jordi Vicioso, no; Sra. Irene Badia, no; Sr. David Barbero, no; Sr. Marcel Pujol,
no.
Resultat de la votació:
4 vots a favor de la proposta
5 vots en contra
Proposta que és rebutjada per majoria absoluta.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Primerament m’agradaria comentar-li que sempre que vulguin presentar la inclusió d’un
punt a un ple l’acceptarem. Més enllà de que sigui la nostra obligació o no per llei, és una manera de
fomentar el debat i el treball dels diferents grups que conformem el consistori.
Per altra banda i ja parlant del punt, deixi’m que discrepi de la necessitat de fer una jornada de portes
obertes tenint en compte l’argumentació que ens fa. Quan un grup de persones ens presentem per formar
part d’un ajuntament ho fem, entenc jo, sense cap afany de protagonisme i pensant sempre en Castellserà.
De la seva carta en dedueixo que els edificis de la Garuta i la Residència se’ls fan seus quan son de
tothom. A més a més crec que no tenen en compte que la gent és llesta i sap perfectament la feina que
han fet vostès i que podran veure la que farem nosaltres, i si algú té algun dubte només fa falta que
pregunti.
De la residència li diré que hem començat i acabat moltes fases de construcció i mai fins ara en fases
anteriors van fer cap mena de portes obertes per veure el que estava fet o el que faltava per fer. No sé
perquè ara l’hem de fer.
Pel que fa a la Garuta, van acabar la primera fase i no van tenir cap necessitat de fer una jornada de
portes obertes. Ara acabarem la segona fase i crec que no té perquè fer-se. A part també m’agradaria
comentar que de la segona fase de la Garuta, es faran un total de 23 visites d’obres, d’aquestes 11 amb
vostè com a alcalde i les 12 dotze restants amb jo com a alcalde, per tant, la feina a l’obra haurà estat més
o menys la mateixa.
A més a més, si es volia fer una jornada de portes obertes per ensenyar que és el que havien fet vostès
com a govern ho haurien d’haver fet abans de l’11 de juny, perquè nosaltres també hem treballat en
aquestes obres des d’aquest dia.
Per tots aquests motius i tornant a reiterar que entenem que les obres son de Castellserà i no de les
persones que les han tirat endavant, l’equip de govern entenem que no fa falta fer una jornada de portes
obertes per que la gent de Castellserà valori la seva gestió en les dues obres.
Com sempre s’ha fet en aquest poble quan s’inaugurin els dos edificis s’obriran les portes a tothom perquè
puguin veure les instal·lacions i en facin la corresponent valoració. Per tant el nostre vot serà en contra.
Sr. Josep M. Casals. Agraeixo que s’incorporin els punts demanats, nosaltres sempre ho havíem fet, és
una bona fórmula.
Pel que fa a la jornada de portes obertes, no ho l’hem fet abans perquè ara és quan estem a la fase final i
no abans. A més tot el derivat amb les negociacions fetes han succeït amb el nostre govern.
Entenem que estaria bé fer-ho ara i que la gent pogués veure com s’han gastat els diners fins a data
d’avui.
Vostès han gestionat una part però amb els diners que ja tenien. El projecte és de fa molts anys i ens
agradaria poder fer aquesta jornada. Ho entenem com un exercici de transparència.
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa a l’edifici de la Garuta encara ens queda per resoldre tot el que fa referència al
mobiliari, l’arranjament de la part davantera i de la del darrera, també la compra de dos solars i
posteriorment posar-ho en funcionament, o sigui que encara queda bastant feina a fer.
Pel que fa a la residència manca tot el mobiliari, la bugaderia, la cuina .... aproximadament uns dos cents
mil euros i també tot el que fa referència a la gestió i que ja s’hi està treballant.
Un cop resolt tot això s’obriran els dos edificis i tothom podrà veure el que ha fet cadascú.
Sr. Josep M. Casals. Considera que una cosa no treu l’altra, només es tracta de posar els límits d’uns i
altres, és una qüestió de transparència.
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Falten cosetes, és cert, però nosaltres volíem que les gestores ho assolissin juntament amb la gestió.
No es tracta de buscar cap mena de protagonisme, tot el contrari, és per fer-ho a l’abast de tothom.
Sr. Marcel Pujol. Esperem poder acabar les dues obres aviat i que tothom en surti beneficiat i a partir
d’aquí tothom podrà veure i valorar el que cadascú ha fet.
12. Proposta del grup de Convergència i Unió.
Acord per demanar al departament d’Interior i a la comissaria dels mossos d’Esquadra de la zona
que intensifiquin la vigilància policial al nostre terme municipal.
Atès que s’estan produint diferents intents de robatori i robatoris, algun amb violència, creiem que cal fer
arribar aquest acord als organismes pertinents per intentar minimitzar, en la mesura possible, aquesta
situació
Es proposa l’adopció del següent acord:
Demanar al departament d’Interior i a la comissaria dels mossos d’Esquadra de la zona que intensifiquin la
vigilància policial al nostre terme municipal.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. En aquest punt l’equip de govern hi votarem a favor.
De totes maneres m’agradaria que també quedés clar que des de que es van iniciar els problemes de
robatoris a Castellserà i se’m va comentar per part dels regidors de CiU i des de la ciutadania, he tingut
tres converses amb el cap de la comissaria de Tàrrega via telefònica i una conversa en persona a Tàrrega
també amb el cap dels Mossos per tractar aquest problemàtica. Com també sap senyor Casals, sovint es
fan reunions amb els mossos per tal de revisar i comentar diferents aspectes relacionats amb la seguretat,
delinqüència i altres que puguin afectar als ciutadans.
El que més em sorprèn però és que a l’any 2008 quan hi va haver el mateix tipus de problemàtica a
Castellserà nosaltres, varem presentar la inclusió d’un punt en un ple extraordinari per demanar una major
freqüència de pas de patrulles dels mossos pel poble. Vostè em va explicar que sovint es fan aquestes
trobades amb els mossos i textualment va dir-nos, “no entenc perquè hem de tornar-ho a demanar quan ja
es ve fent aquesta demanda assíduament”. Suposo que si no ho entenia llavors i sabent que hem parlat
amb els mossos, tampoc sap ara perquè presenta aquest punt, però bé, com ja li he comentat hi votarem a
favor.
Sr. Josep M. Casals. Ho sé perfectament perquè ho presento. No va malament presentar-ho i donar-hi
curs, no crec que hi hagi cap problema en fer-ho.
Sr. Marcel Pujol. És correcte i legítim però quan ho varem fer nosaltres argumentava les reunions amb el
cap de mossos d’esquadra.
Sr. Josep M. Casals. No recordo el context, ja ho miraré.
13. Acord de modificació en la fixació de les retribucions al Sr. Alcalde.
Atès que en la sessió plenària de data vint-i-set de juny es varen establir les retribucions i règim de
dedicació del Sr. Alcalde així com l’inici dels seus efectes.
Atès que un cop finalitzat el procés d’eleccions locals només han pogut accedir a les subvencions per a
retribucions de càrrecs electes aquells ajuntaments que ja estaven gaudint d’aquestes retribucions des de
gener de 2011.
Atès que no podem disposar de la compensació econòmica que té establerta la Generalitat de Catalunya
per a aquestes retribucions fins a la propera convocatòria de subvencions per a l’exercici 2011.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Deixar sense efecte durant els mesos de juliol a desembre de 2011, el regim de retribucions de l’alcaldia
que es varen establir per acord de data 27 de juny de 2011.
28

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
14. Precs i preguntes.
Sr. Marcel Pujol. M’agradaria fer un prec a tots els regidors que conformem el consistori.
Nosaltres som les persones que varem sortir elegides en unes eleccions municipals per representar el
poble de Castellserà i gestionar l’ajuntament. Per tant és nostra la responsabilitat que la gent es senti
representada per nosaltres i que actuem sempre pensant en Castellserà.
Agrairia que durant aquesta legislatura que ens queda per davant i tenint en compte que tindrem molts
plens ordinaris, que totes les intervencions que es facin tinguin el to de veu adequat i siguin respectuoses
amb els regidors, tant a nivell institucional com a nivell personal, perquè que sigui així és responsabilitat de
cadascú i ha d’anar implícit amb el càrrec que ocupem.
També m’agradaria agrair al senyor Ramon Rotés les tasques de traspàs que va dur a terme amb els
temes de les piscines i la potabilitzadora.

Sr. Josep M. Casals. Voldria fer un agraïment al Sr. Alcalde en la seva intervenció en la sessió de
constitució del nou Ajuntament, per les seves paraules en relació als regidors sortints i especialment la
referència envers la meva persona. Gràcies doncs per les seves paraules.

Sr. Josep M. Casals. Quina valoració fan vostès de la gestió econòmica des de l’equip de govern, tot i que
el Sr. Alcalde ja n’és coneixedor dels darrers quatre anys.
Com valoren la situació de crisi que patim i que afecta d’una forma important en la reducció d’ingressos.
Sr. Marcel Pujol. Som conscients de la situació econòmica actual, és per això que revisarem el pressupost
i es faran si cal propostes per rebaixar despeses.
L’Ajuntament pel que fa als números l’ha deixat en bon estat. El préstec concertat a final de legislatura és
important i ens marcarà el marge de inversió ja que la diferencia entre ingressos i despeses ordinàries serà
únicament d’uns trenta mil euros.
De moment ja hem tingut una retallada en la subvenció de la llar infants i de ben segur que en seguiran
altres.
Queden pocs mesos per arribar a fi d’any i mirarem d’arribar-hi i tancar l’any com puguem. De moment ja
s’ha parlat amb les diferents entitats per reduir amb el que puguem la despesa i de cara a l’any vinent ho
afrontarem des de l’inici i amb una nova estructura.
Sr. Josep M. Casals. Coincideixo amb vostè, varem deixar 65.101,63 € de romanent de tresoreria que
podran utilitzar i unes inversions reals del 2010 de 730.787,92 €, sense comptar l’obra de la Garuta.
Entenc i coincideixo amb vostè en la disminució dels ingressos que també augmentaran amb els retorns
que s’han de fer a l’estat.
L’Ajuntament està molt bé respecte d’altres municipis de les mateixes característiques que el nostre.
Tenim la ràtio més baixa de deute per habitant segons informacions que es publiquen al diari Segre el 28
d’agost amb dades del ministeri d’hisenda.
Castellserà: 370.000 € (332,14 €/h.)
La Fuliola: 2.535.000 € (1.996,60 €/h)
Tornabous: 1.375.000 € (1.593 €/h)
Anglesola: 676.000 € (498,89 €/h).
Vilagrassa: 583.000 € (1.272,93 €/h).
Verdú : 710.000 € (706,47 €/h).
Cal dir també que el deute de Castellserà es va contraure al desembre de 2010. Son dades públiques, per
això les utilitzo.
Sr. Marcel Pujol. Nosaltres varem votar en contra del préstec de 300.000,00 € perquè no només cal valorar
l’endeutament també cal analitzar i veure el marge que ens quedarà per afrontar noves despeses tant
ordinàries com d’inversions. Pel que fa als altres municipis cadascú se sap el seu.
Ara ens tocarà ser els dolents, ens tocarà dir que no. Fins ara tothom demanava i se’ls donava el que
volien. Tindrem sort de tenir una mica de romanent i estirarem d’aquí.
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Sr. Josep M. Casals. Pregunta al regidor del PSC, Sr. David Barbero.
El 15 de juny d’aquest any el grup del PSC fa una comunicació que reparteix a les cases de Castellserà.
No em referiré a aquelles qüestions que entenc subjectives, cadascú és hereu de les seves paraules, però
no puc deixar d’esmentar una afirmació.
Diu així: “Cap dels dos grups hem fet grans plantejaments (referint-se al programa electoral), no se’n
poden fer, bàsicament per dues raons:
L’endeutament a que ha quedat sotmès l’ajuntament del poble amb el crèdit demanat “suposadament” per
finalitzar el centre integrat.
I després parla de la greu situació econòmica.
Aquest últim l’entenc i el puc compartir.
Creiem que aquesta afirmació sobre l’endeutament atès que fa referència a la institució val la pena
debatre-la i parlar-ne en l’òrgan suprem de l’ajuntament que és el Ple, on la comunicació pot ser
bidireccional i tots podem defensar i argumentar les nostres idees i plantejaments.
Soc conscient que l’electe del PSC potser no és coneixedor de l’evolució de l’ajuntament en els darrers 1520 anys però em sorprèn que precisament sigui el PSC qui parli d’un sotmetiment de l’ajuntament del
poble a un endeutament, que és substancialment inferior al que va generar el PSC en el seu moment.
Calculat amb la mateixa formula, ja sabem que amb els anys ha anat canviant la formula, però la única
manera de valorar-ho objectivament és aplicant la mateixa formula, en aquest cas % d’endeutament sobre
ingressos liquidats:
L’any 1995, 4t any de govern del PSC, 10,77%
L’any 1999, 8è any de govern del PSC
1r any de govern de CiU, 7,93%
L’any 2009, 10è any de govern de CiU, 1,64 %
L’any 2010 a desembre. 11 i 12è any de govern de CiU, 5,22 %
Un cop posades sobre la taula aquestes dades voldria preguntar al Regidor del PSC si pot contestar-me
ara sinó en un altre moment, el següent:
- No creu que el grup del PSC va “sotmetre” a un endeutament molt més alt al poble de Castellserà?
- No creu que tot i trobar-se el grup de CiU amb un percentatge d’endeutament molt més alt que el
que tenen ara, varem fer moltes obres i serveis per al poble?
- Tampoc entenc la frase “el crèdit demanat suposadament per finalitzar el centre integrat”.
Quan es fa un préstec s’especifica el motiu:
- podia haver anat a finançar els 140.000 euros d’aportació a la Garuta i la resta a la residència, però
varem destinar-ho tot a la residència per facilitar la gestió administrativa tal com consta en els
documents d’aquest ajuntament i els regidors del PSC de l’anterior legislatura ho saben
perfectament perquè van votar-hi en contra i és paguem les certificacions amb aquest préstec.
Perquè doncs aquesta paraula de “suposadament”?
Sr. David Barbero. Agrairia poder-li contestar en un altre moment, no tinc coneixements d’aquests anys
enrere, soc molt jove. M’informaré i li contestaré properament.

Sr. Josep M. Casals. Preguntes al Sr. Alcalde.
Que s’entén per dedicació exclusiva?
Té alguna vinculació en la representació de la institució els caps de setmana?
Quin és l’horari de dedicació, horari diari, a l’ajuntament del Sr. Alcalde?
Sr. Marcel Pujol. El meu horari de dedicació és de 9 a 6 de la tarda i estic a l’ajuntament per tothom que
vulgui i ho pugui necessitar.
Quan vaig decidir deixar la meva feina sabia que cobraria menys, ara estic a l’atur i d’aquí a fi d’any no
cobraré. Intentaré assistir a tos els actes oficials i si no puc hi assistiran altres regidors.
La presidenta del Consell Comarcal cobra 50.000 euros i no assisteix a tots els actes.

Sr. Josep M. Casals. La passada legislatura, bé uns mesos enrere, el grup de CiU va encarregar unes
auditories energètiques per reduir la despesa energètica a l’escola i a l’enllumenat públic.
S’ha fet alguna actuació en relació a l’auditoria? Hi ha previsió de fer-ne? Quines?
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Sr. Marcel Pujol. S’han fet dues auditories, la de l’escola i la de l’enllumenat públic.
Pel que fa a l’escola el resultat va estar molt dolent amb una despesa de 26.000,00 € en consum energètic
anual i les millores faran que la despesa baixi a uns 14.000,00 €. L’auditoria deixa molt clar el mal ús de la
calefacció, un control d’aquesta inexistent ja que no s’apagava ni en vacances ni caps de setmana. Per
reconduir aquesta situació es farà una inversió de 5.500,00 € que permetrà fer el control des de ordinador
tant pel que fa a la temperatura com a horaris i dies exclusivament lectius.
Pel que fa a l’auditoria de l’enllumenat públic tenim una despesa de 24.000,00 € que és pot reduir a
19.000,00 € amb un estalvi de 5.000,00 € però per aconseguir-ho ens cal fer una inversió 25.000,00
euros.
De moment es farà una actuació d’uns 1.000,00 € que ens reportarà un estalvi de tres o quatre mil euros.
Es probable que abans de fi d’any surtin noves subvencions per aquests mateixos conceptes, llavors ens
hi acolliríem per poder fer la inversió necessària a l’enllumenat amb l’ajut d’una subvenció.
Sr. Josep M. Casals. Les solucions passaven per la col·locació d’aparells als centres de comandament, als
transformadors, per reduir la intensitat de les lluminàries. No s’ha valorat això?
Sr. Marcel Pujol. L’auditoria diu les reparacions que cal fer i en farem algunes que ens donaran un estalvi
d’uns quatre mil euros.

Sr. Josep M. Casals. La construcció del local de bitlles va comportar vots en contra i abstencions per part
dels grups que ara són al govern.
Després de veure’n acabada l’obra i la utilització per diferents entitats (escola d’estiu, associacions...).
quina valoració en fan d’aquest nou equipament pel municipi?
Sr. Marcel Pujol. Com a equipament municipal la valoració és bona.
La considerem una inversió cara tot i que la mà d’obra ha estat gratuïta. La despesa ha estat important.
Sr. Josep M. Casals. L’obra s’ha de fer d’acord amb el projecte tècnic, les cimentacions han de ser les que
toquen i ha de quedar bé i digne.
Sr. Marcel Pujol. El lloguer del material ha costat 1.400,00€, les reixes 6.000,00€, i la cuina amb vitro
2.500,00€. Són despeses importants que potser haguéssim invertit en altres indrets. Ara ja està fet i
acabat, en farem ús i en traurem rendiment.

Sr. Josep M. Casals, Una de les qüestions que va sortir en aquesta passada campanya electoral va ser el
despreniment de trossos de pedra a les vivendes adossades a la paret de l’església..
Quin és el seu criteri al respecte?
Sr. Marcel Pujol. Varem tenir una reunió amb el mossèn i ens varen oferir des de l’ajuntament a fer de
mediadors però les reparacions s’han de gestionar des de l’església i amb els veïns.
Sr. Josep M. Casals. Celebro la coincidència. Veig que ho valorem de la mateixa manera.
Llavors perquè va aplaudir aquesta intervenció en el míting electoral del grup de CiU?
Sr. Marcel Pujol. Altra cosa és l’actitud del govern dient-li al veí en qüestió que podia fer-se la casa a un
altre indret.

Sr. Josep M. Casals. Parlant dels mítings electorals, voldria fer un prec.
Quan estàvem fent el míting el grup de CiU i anàvem passant el micro, algú del públic deia en veu baixa
“passa palabra” amb mofa.
Demanaria que compartissin amb nosaltres el rebuig i la no acceptació de determinades accions que
poden ofendre i faltar al respecte en un acte tant democràtic com és un acte de campanya electoral.
Tothom té dret a expressar-se però sempre des del respecte envers els altres.
Sr. Marcel Pujol. Compartim el rebuig i condemna a aquestes actuacions.
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Sr. Josep M. Casals. Té la intenció el govern de continuar publicant els butlletins informatius dels Plens
Municipals? I la previsió d’activitats de les diferents entitats i associacions del municipi?
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa a les entitats ho farem però volem canviar el format. Pel que fa als butlletins
volem continuar passant-los però també volem reduir la despesa, son molts fulls i moltes cases, però ho
farem.
Sr. Josep M. Casals. Celebro la coincidència.

Sra. Elisabeth Sanabria. La política en quan a subvencions a les entitats serà del 50% del cost?
Sr. Marcel Pujol. De moment així s’ha fet amb les darreres subvencions al Club de Bitlles i Club Futbol
Sala. La idea és que hi hagi convocatòria de subvencions dos cops a l’any, al gener i al desembre. Les
associacions podran demanar per la realització d’activitats i l’ajuntament els farà costat però cal tenir
consciència i cura de triar el que cal o no cal demanar. També es valoraran aquelles activitats
extraordinàries que puguin sorgir al llarg de l’any.

Sr. Elisabeth Sanabria. Pregunta sobre les quotes que es paguen a l’escola de música i llar d’infants i si
aquestes són idèntiques tant per al nens de Castellserà com per als de fora.
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa a la llar d’infants les quotes són idèntiques, així ens ho hem trobat per aquest
curs escolar. Pel que fa a l’escola de música crec que també són idèntiques, de tota manera aquest
aspecte el decideix l’escola de manera autònoma.
Sr. Elisabeth Sanabria. Posa de manifest que els nens de fora també gaudeixen de la subvenció que
atorga el nostre municipi.
Sr. Marcel Pujol. Ho comentarem als responsables de l’escola de música.

Sra. Elisabeth Sanabria. Pregunta si s’arranjaran les cistelles de bàsquet.
Sr. Marcel Pujol. Es repararan i també s’obriran les portes perquè tothom pugui utilitzar la pista.

Sr. Armengol Vidal. A la deixalleria hi ha intenció de fer alguna cosa? Amb poc cost es podria resoldre un
parell de qüestions.
Sr. Marcel Pujol. Es faran aquestes qüestions. Pel que fa a la col·locació de pedres tallant el pas a la part
del darrera és farà properament i pel que fa a l’altra es realitzarà més endavant.
Sr. Armengol Vidal. La tanca construïda prop del pantà té expedient obert? Quina és la postura per part de
l’ajuntament??
Sr. Marcel Pujol. Nosaltres a partir de l’11 de juny actuarem d’ofici i de fet ja ho estem fent doncs hem fet
treure una tanca que no estava a la distància reglamentària. Però per a totes aquelles actuacions que
siguin anteriors a aquesta data, nosaltres no ens hem farem càrrec ja que calia haver-ho controlat en el
seu moment.
Sr. Armengol Vidal. Ho he comentat en el moment que ho he vist. Si per part de l’ajuntament no s’actua
potser caldrà fer-ho des d’un altre costat.
Sr. Marcel Pujol. Ens ho va dir i ho hem anat a veure amb la tècnica municipal però no tirarem enrere amb
tot allò que s’hagi fet malament anteriorment a la nostra entrada a l’ajuntament i que son moltes coses.
Sr. Armengol Vidal. En aquests indret hi ha dos propietaris afectades.

32

Sr. Marcel Pujol. La tanca no és legal i s’ha fet en propietat municipal però es va fer durant l’anterior
legislatura.
Sr. Armengol Vidal. Incideix en que estem parlant d’una propietat municipal i propietat de la comunitat de
regants.
Sr. Josep M. Casals. No havíem vist aquesta tanca, n’he estat sabedor a posteriori. Demanaria informació
sobre les moltes coses que s’han malament i que s’ha referit anteriorment.
Sr. Marcel Pujol. Posa com a exemple una tanca d’un regidor de l’oposició que es troba a menys de cinc
metres de l’eix del camí, altres tanques construïdes amb la mateixa problemàtica, modificacions de voreres
en alguns carrers del municipi, entre altres.
Sr. Josep M. Casals. Li demano que m’ho faci arribar.
Sr. Marcel Pujol. El que si li puc dir és que actuaré en tot allò que vegi o m’assabenti que no estigui
complint la normativa. Vostè no actuava.
Sr. Josep M. Casals. Jo anava a treballar i no podia controlar-ho tot.
Sr. Marcel Pujol. Li posaré l’exemple dels cartells d’obres que no es posaven i nosaltres li havíem demanat
varies vegades, aquesta era una manera de poder controlar les obres. També som conscients que tot al
cent per cent no es pot controlar i sempre es pot escapar alguna cosa però hi estarem a sobre.
Sr. Josep M. Casals. S’ha pogut fer alguna obra sense permís, si, però no podíem estar a tot arreu.
D’aquesta tanca no en teníem ni idea.
Sr. Marcel Pujol. M’ho crec i ho entenc però entengui que nosaltres comencem l’11 de juny i no ens podem
fer càrrec de tot el que s’havia fet anteriorment. D’aquesta data en endavant ho farem, no ens podem fer
càrrec de tot lo d’enrere.

Sr. Armengol Vidal. Quin és l’estat de negociació amb l’associació de pagesos? Hi ha intenció per part de
l’ajuntament de col·laborar en el mateix tant per cent d’inversió tal com surt a Peu de Serra. Podem donarho per fet la gent del poble que aquest és el compromís?
Sr. Marcel Pujol. El compromís és invertir-hi any rere any per part de l’ajuntament, l’associació i la
Diputació si disposa de fons per aquestes actuacions.
Enguany la partida de camins està esgotada i sobrepassada, per aquest any 2011 no podrem posar-hi cap
aportació. Pel que fa a l’any vinent hi posarem una quantitat però no em puc comprometre amb que la
quantitat sigui la mateixa que hi pugui posar l’associació. O sigui que si l’associació posa per exemple
25.000,00 €, jo no em puc comprometre a posar aquesta mateixa quantitat, dependrà de la quantitat que
disposem per aquesta partida.
Per altra banda vaig estar a la Diputació la setmana passada i vaig parlar amb el President d’aquest tema i
em va dir que fins ara teníem una partida per subvencionar camins que uneixin nuclis i que més enllà
d’aquí per a l’exercici 2011 i 2012 no hi hauria res.
Repeteixo que col·laboració i aportació n’hi haurà però amb el mateix percentatge no ser si podrà ser.
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa a la direcció tècnica qui la pagaria??
Sr. Marcel Pujol. Seria una despesa més que s’hauria d’aportar i pagar.
Sr. Armengol Vidal. La partida pressupostaria inclou arranjament de camins i de carrers i caldria separarho per distingir el que es refereix exclusivament a camins.
Comentar que ara el plantejament fora un altre perquè es tractaria d’asfaltar alguns camins i aquesta
actuació es considera inversió, el concepte passaria ser diferent.
Sr. Marcel Pujol. La setmana vinent, dimarts, hi ha reunió amb l’associació de pagesos i en parlarem. No hi
ha cap problema per mirar d’arribar a una entesa però la prioritat que ens marcarà sempre serà
l’econòmica.
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Isaac Martinez. Amb data 17 d’agost de 2011, rebíem un correu electrònic del Sr. Alcalde informant-nos de
la retirada del pas elevat situat davant de la casa de la Marta Pradas.
El nostre grup voldria saber com està aquest tema.
Veient que es trigarà una mica a col·locar demanaríem que per evitar possibles accidents es retirés o es
tapés la senyal de trànsit que indica la ubicació d’aquest pas elevat.
Sr. Marcel Pujol. Aquest tema l’hem parlat amb la Diputació que és el titular d’aquesta carretera i ens han
comentat que hi actuarien però repetint el mateix model que ja teníem. Hem demanat la possibilitat de ferho amb quitrà i ens ho miraran.

Isaac Martínez. Hem pogut observar que al camp de futbol darrerament s’hi ha entrenat el C.F. Linyola.
Voldríem saber si l’ajuntament rebrà algun tipus de compensació econòmica per aquesta utilització de
l’equipament esportiu per part d’un equip de fora de vila. Voldríem saber si hi ha algun document signat per
l’ajuntament i pel responsable del C.F. Linyola sobre aquesta cessió i la compensació econòmica en el cas
que hi sigui.
Sr. Marcel Pujol. Si, hi ha un contracte signat amb el compromís d’aportar vint-i-cinc euros/mes per a
col·laborar en les despeses de llum i aigua.
Sr. Josep Casals. Ho trobo una mica just. Qui fa la neteja?
Sr. Marcel Pujol. La neteja es fa des l’ajuntament.
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-tres hores i trenta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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