ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE FEBRER DE 2012

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 data trenta de gener
i tretze,de febrer de dos mil dotze, 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 pagaments.
Intervencions.
Sr. Isaac Martinez. Veiem que en els pagaments hi consta un pagament per import de 2.950,00 euros a
l’empresa Promocions Artístiques Tassap SL.
Ens ha sorprès trobar dins dels pagaments una empresa de promocions artístiques quan una de les coses
que se’ns va dir en una reunió prèvia quan se’ls va preguntar per les futures contractacions de festes era
que les contractacions artístiques es farien en contractació directa, sense representants ni promotors i ara,
en la primera festa important que organitzen ens trobem una factura d’un promotor artístic, quan en
l’anterior legislatura un dels principals motius per abstenir-se als pressupostos i comptes de les festes era
que les contractacions es feien via un representant artístic, concretament l’empresa “Representacions
Artístiques Subirós” de Mollerussa.
Sr. Marcel Pujol. És cert, varem defensar la contractació directa d’artistes i ho continuarem fent sempre
que això ens sigui possible, en aquest cas ho ha estat perquè Promocions Tassap és la propietària de
l’orquestra, la contractació s’ha fet directament amb el grup sense cap intermediari com a representant
artístic.
Sr. Isaac Martinez. Veiem que hi ha una diferencia de preu entre el cost de l’orquestra que posava el
pressupost i el de la factura, a que es degut??
Respon el Sr. Marcel Pujol dient que se’ls va demanar si ens podien ajustar una mica el preu i ens ho van
fer. El fet de contractar directament et permet aquests marges de negociació.
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 les sol·licituds rebudes.

4. Aprovació del comptes de les festes de Nadal i Sant Sebastià.
Es presenten el comptes de les festes de Nadal i Sant Sebastià amb el següent resum:
Festes de Nadal
INGRESSOS
Regals reis

343,00

Total ingressos

343,00

DESPESES
Torronada
Material parc de Nadal
Material taller de fanalets

245,58
146,04
64,59
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Material carrosses i reis
Sopar reis i patges
Xocolatada patge faruk
Caramels
Caga tió

597,11
135,07
61,36
142,13
155,57

Total despeses

1.547,45

Festa Sant Sebastià
DESPESES
Panets
Campi qui pugui
espectacle infantil

139,50
412,00

Total despeses

551,50

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions.
Sr. Josep M. Casals. Tinc un dubte respecte als ingressos del parc de Nadal, s’han comptabilitzat aquests
ingressos???
Respon el Sr. Marcel Pujol dient que no. Ha estat un descuit, ens hem oblidat d’incloure-ho en els
comptes. Es regularitzarà.

5. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia.
6. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. En referència al passat ple del dia 13 de febrer i en el punt referit a la festa de
Carnestoltes, només volíem acabar d’argumentar una mica més el nostre posicionament.
Amb la matança del porc, es pretenia mantenir viva una tradició que antany va formar part de la
quotidianitat de les nostres cases.
A la major part de les famílies es feia “la matança del porc”.
Els temps canvien i ara ja és gairebé testimonial aquesta pràctica.
El que va voler fer l’ajuntament en aquell moment, juntament amb l’associació de dones i amb la
col·laboració de mandongueres i club de bitlles, va ser recuperar la “tradició” i fer-ho a nivell popular, com
fan en altres municipis arreu del país i els més menuts coneguessin una tradició del passat que d’alguna
manera transformàvem en l’actualitat en una part de la festa popular.
Sr. Marcel Pujol. La comissió de festes va considerar fer alguns canvis a la festa i va optar per fer-ho d’una
altra manera.
Un cop feta la festa estem satisfets de la participació i de com va anar en general tota la jornada festiva.

Sra. Elisabeth Sanabria. Voldria fer una puntualització a una intervenció meva al ple anterior del 13 de
febrer i que crec que l’acta no reflecteix el sentit en el que la vaig fer.
Els regidors de CiU a Castellserà podem opinar diferent als nostres companys a Madrid, a Barcelona, a
l’Urgell i perquè no, inclús dins el mateix grup de Castellserà. Crec que el company David Barbero estarà
d’acord amb aquest argument ja que ell en aquest ajuntament representa al Partit dels Socialistes a
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Castellserà. Vostè mateix Sr. Alcalde la legislatura passada li devia passar el mateix amb actuacions
d’ERC.
Si els regidors actuals del nostre grup creiem que ara hagués estat bo no apujar els impostos o, fer una
aportació diferent a inversions a camins, etc. és perquè així ho creiem per aquest moment,
independentment del que opinessin els nostres companys en un passat. De ben segur que les condicions
o les circumstàncies no eren les mateixes.
De qüestions com aquestes en sorgiran en un futur en més d’una ocasió i donar tombs al tema de si uns
representen a un determinat partit polític i d’altres no, no aporta gran cosa. Hi haurà qui pensarà que
pertànyer a un determinat grup polític pot ser un avantatge per Castellserà i hi haurà qui pensarà tot el
contrari.
Sr. Marcel Pujol. Tothom és lliure de pensar i decidir el que cregui més convenient, més enllà del que
puguem creure de si els partits son millors o pitjors.
Ara comencem un govern amb sis regidors nous i esperem que sempre es prioritzi la veu de les persones
més enllà dels grups polítics.
Sr. Isaac Martinez. En l’acta que hem aprovat anteriorment de la sessió extraordinària de data 13 de febrer
s’hi transcriu una de les intervencions referents al punt de l’aprovació del programa de Carnestoltes: “Sra.
Mercè Perera. Pel que nosaltres hem pogut copsar aquesta participació era una mica obligada.”.
Voldríem, si us plau, que ens digui a quin col·lectiu o col·lectius es referia quan parlava de que la seva
participació era una mica obligada en les anteriors edicions de la matança del porc.
Sra. Mercè Perera. Al col·lectiu de mandongueres i dones que treballàvem en la matança i aquesta va ser
la nostra percepció.
Isaac Martinez. Amb qui vareu parlar perquè nosaltres hem parlat amb totes les mandongueres i cap
d’elles ens ha dit això.
Sra. Mercè Perera. Amb les persones que varem parlar nosaltres ens van dir això.

Sr. Armengol Vidal. L’associació de pagesos va demanar un permís per quitranar un camí?
Respon el Sr. Alcalde afirmativament.
Sr. Armengol Vidal. Està informat aquest permís ??
Sr. Marcel Pujol. No ha estat informat. Bàsicament perquè el camí és propietat municipal i no de
l’associació de Pagesos.
Sr. Josep M. Casals. Els permisos es donem salvant el dret de propietat independentment de qui en sigui
el propietari.
Sr. Marcel Pujol. El camí és municipal i encara està per decidir quines actuacions s’hi faran.

Sr. Josep M. Casals. Han establert algun protocol diferent al de l’anterior govern pel que fa a la gestió de
permisos d’obres??
Es fa quelcom pel seguiment de les mateixes?
Es fa quelcom pel seguiment d’obres sense permís??
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa als treballadors i agutzil estan assabentats que han d’avisar si veuen qualsevol
tipus obra, als efectes de poder comprovar si s’ha demanat llicència. Això mateix es fa per part dels
regidors.
També es fa el seguiment de les obres que s’han iniciat sense permís per tal de regularitzar-les. Es
continua donant el cartell de permís d’obres perquè es col·loqui al indret on aquestes es realitzen.

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 quinze minuts, del que com a secretària en dono fe.
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