ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 7 DE MAIG 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 vint-i-sis de
març i vint-i-set d’abril 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. Josep M. Casals. Comentar l’elevat cost dels consums elèctrics de la biblioteca. Corresponen a
diferents períodes?
Es respon que son lectures estimatives. S’ha fet una reclamació per demanar el retorn dels Kw pagats i no
consumits.
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa a la factura del dinar de treball preguntar si va venir al municipi algun
càrrec del Departament i quin va ser el motiu de la reunió. Quines persones van assistir a aquest dinar de
treball?
Respon el Sr. Marcel Pujol dient que únicament van assistir-hi les tècniques per preparar una reunió que
havia de fer-se al serveis Territorials d’Urbanisme.
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 al canvi de representant de la Corporació al Consell d’administració de la Societat
Urgell Net. SA.
Atès que per qüestions de feina el Sr. David Barbero ha de deixar el càrrec de representant de la
Corporació al Consell d'Administració de la Societat Urgell Net S.A.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Nomenar al Sr. Alcalde, Marcel Pujol Coll representant d’aquest Ajuntament al Consell
d’Administració de la Societat Urgell Net, SA.
Segon. Notificar aquest acord a la Societat d’Urgell Net SA.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació dels padrons fiscals de la taxa de clavegueram i taxa del servei de recollida de brossa.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de clavegueram i taxa del
servei de recollida de brossa 2012.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r.- Aprovar els padrons de la taxa de clavegueram i taxa del servei de recollida de brossa 2012.
2n.- Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte al Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats a la secretaria de
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l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació dels comptes de la festa de Carnestoltes.
Es presenten els comptes de la festa de carnestoltes amb el següent resumen:

INGRESSOS
Tiquets sopar

3.016,00 €

Entrades ball

130,00 €

Total ingressos

3.146,00 €

DESPESES
Berenar Panera

218,01 €

Premis concurs

150,00 €

Pernils colles disfressades

179,92 €

Sopar

2.187,55 €

Detalls desfilada infantil
Orquestra Saturno

50,00 €
2.950,00 €

Grup electrògen

465,32 €

Grup de percussió Band Tokades

400,00 €

Confetti
Total despeses

29,50 €
6.630,30 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la festa de carnestoltes.
Intervencions:
Sra. Elisabeth Sanabria. Demanaria si poden ser més explícits en quan als ingressos recaptats per
entrades (entrades d’adults, infantils i entrades bonificades).
Respon el Sr. Marcel Pujol dient que es disposa d’aquestes dades i se’ls hi passaran properament.
7. Informe del compliment de terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures.
Es presenta al ple de la Corporació l’informe del primer trimestre de 2012 corresponent al compliment dels
terminis previstos a la Llei 15/2010 pel pagament de factures.
L’informe inclou la relació de factures pendents de pagament a 31 de març de 2012.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar la relació de factures i certificacions d’obra pendents de pagament que figuren a l’annex de
l’informe amb un total de: certificacions d’obra per import de seixanta-tres mil vuit-cents vuitanta vuit euros
amb quaranta-dos cèntims.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

8. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia
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9. Precs i preguntes.
Sr. Josep Casals. En diferents documents de la passada legislatura sortien en actes de la junta de govern,
plens..... les indemnitzacions als regidors. No preveu que surti també reflectit el sou de l’Alcalde? I també
el cost de la seguretat social?
Sr. Marcel Pujol. En quan al sou de l’Alcalde dir-li que ha sortit en diferents actes i pel que fa al cost de la
seguretat social s’assabentarà a final d’any del seu cost total.
Sr. Josep M. Casals. Preveu alguna actuació a curt, mig o llarg termini a l’ermita de Sant Sebastià, atès
que va ser un objectiu que van plantejar en l’anterior legislatura.
Sr. Marcel Pujol. En aquests moments no hi ha cap plantejament ni a mig, ni a llarg termini si l’església no
hi participa.
Sr. Josep M. Casals. Com s’han gestionat les runes per les obres de pavimentació de la zona de platja del
bar de les piscines?
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa a les rajoles s’han guardat i pel que fa a les runes s’han deixat darrera del
cementiri com es venia fent fins ara.
Sr. Josep M. Casals. S’han seguit criteris tècnics pels gruixos del formigó de les piscines i de la plaça
Terrall??
Sr. Marcel Pujol. S’ha demanat aquesta informació als tècnics del consell comarcal i s’han seguit les seves
instruccions tant pel que fa als gruixos com a la composició del formigó.
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa a l’arranjament de carrers: Sovint el Sr. Alcalde quan estava a l’oposició,
criticava l’estat d’alguns carrers i veient el resultat de la feina que s’hi feia comentava que: “sembla que
una vegada més llencem els diners” (acta de 19 de març de 2009), també comentava en una altra ocasió “
que els carrers amb graveta son una pista de patinatge” (acta 20 de desembre de 2007)
Bé doncs, podria dir-nos la previsió o planificació que tenen per l’arranjament dels carrers i quines
característiques tècniques tindrà aquesta intervenció??
Sr. Marcel Pujol. Ho farem d’acord amb els criteris tècnics de l’empresa que farà el manteniment. La
previsió és finals de maig, tant per a carrers com per a camins.
Sr. Josep M. Casals. Podríem tenir aquests criteris tècnics abans de l’arranjament. Agrairíem que se’ns
donessin.
Sr. Marcel Pujol. Si a nosaltres ens els donen els hi passarem.
Sr. Josep M. Casals. Plantejava en una acta (19 de març de 2009) si ens havíem plantejat fer una xarxa
wifi per tot el municipi.
En el seu programa electoral deien: estudiarem la possibilitat d’instal·lar wifi a nivell municipal perquè tots
els veïns i veïnes puguin disposar d’internet a casa a baix cost.
En quin moment de l’estudi es troba aquesta proposta??
Sr. Marcel Pujol. Ho hem estat mirant amb altres pobles de la nostra comarca i comarques veïnes. Quan
tinguem l’estudi els hi passarem.
Sr. Josep M. Casals. Un altre compromís electoral del seu grup deia així: L’ajuntament de Castellserà ha
invertit més d’un milió i mig d’euros (sense deure cap factura als proveïdors i sense haver de fer un pla
d’ajust, li dic jo) i continua: És per això que buscarem la millor forma de gestionar-la per tal de posar-la en
marxa, ja sigui com a residència, centre de dia o ambdues coses.
Pot dir-nos com ha anat la reunió amb l’empresa Clece de la qual vaig parlar amb vostè??
Sr. Marcel Pujol. Hem tingut aquesta reunió, han vist l’edifici i disposen de la informació en quan a obres
fetes i per fer. Vàrem quedar que ens passarien una proposta en un termini de dos mesos però encara no
ens l’han comunicat.
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Quan tinguem tota la informació de les empreses que han manifestat interès es farà una reunió
informativa.
Sra. Elisabeth Sanabria. El dia quatre de maig es fa fer una reunió amb el jovent. Ens poden informar del
contingut de la mateixa.
Sr. Marcel Pujol. La reunió va anar bé i estem contents del seu resultat tant la regidora com jo mateix.
Varem fer un conjunt de dinàmiques per tal d’arribar a un acord en quan a horaris, dies i funcionament del
local.
Es va acordar que el proper catorze de maig canviaríem el pany i faríem una nova reunió el divuit en la
qual es designarien responsables i es donarien les noves claus als diferents grups. A final d’any es faria un
resum/valoració de les activitats.
El local estaria a disposició majoritàriament dels joves fins a divuit anys, sense tancar-lo a ningú i amb
possibilitat d’anar-hi també els més grans d’aquesta edat.
Sr. Armengol Vidal. Pregunta per l’arranjament de camins, criteris tècnics i empresa que farà els treballs.
Sr. Marcel Pujol. S’ha parlat amb les empreses: Arrufat de Tàrrega, Romero Polo i Àrids Romà. Cal acabar
de tancar els pressupostos i posteriorment ho comunicarem a l’associació de pagesos.
Sr. Armengol Vidal. S’ha demanat pressupost a les empreses del poble??.
Sr. Marcel Pujol. No s’ha fet.
Sr. Armengol Vidal. No estaria de més demanar-los-hi.
Sr. Marcel Pujol. Ho farem a les dos empreses que hi ha al poble, tot i que fins ara només es feia treballar
a una d’elles.
Sr. Armengol Vidal. Pregunta per l’asfaltatge de camins.
Sr. Marcel Pujol. Per aquesta qüestió encara no hem fet cap altra reunió. Ho farem properament.
Sr. Josep M. Casals. Quan s’ha fet comptar a les empreses s’han establert uns paràmetres i criteris tècnics
mínims iguals per a tothom??
Sr. Marcel Pujol. Les tres empreses ens han ofert els seus serveis d’acord amb les necessitats reals de les
tasques d’arranjament dels camins segons el seu estat actual.
Per ajustar els criteris per a tothom s’ha pres com a referència el preu per hora de la maquinaria que s’ha
d’utilitzar (motonivelladora, rodillo, cuba) i el preu dels materials (recebo) quan sigui necessari fer-ne
aportacions.
Sr. Josep M. Casals. Aquests darrers anys s’hi ha fet molta aportació de materials pel que intueixo que
aquest any no se n’hi farà.
Sr. Marcel Pujol. No ho sé. Depèn el que considerin les empreses d’acord amb l’estat real de cadascun
dels camins on s’actuï.
Sr. Josep M. Casals. Ens passaran els criteris tècnics de l’empresa que realitzarà els treballs?
Sr. Marcel Pujol. Si ens els passen per escrit, sí. Si ho fan verbalment no ho transcriurem, ho explicarem.
Sr. Isaac Martínez. Al darrer full municipal que es va passar per les cases, es feia un esment en el que es
demanava que els cotxes que s’aparquessin a la pista ho fessin al costat de la zona de joc.
Es pensa compartir l’ús esportiu de la pista amb el de pàrking.?
El nostre grup no veu compatible que es comparteixi l’ús esportiu amb el de pàrking perquè pot resultar
perillós i posar en perill la integritat dels nens i nenes que en facin us, ja que en alguna badada es poden
produir atropellaments fent maniobra de marxa enrere. També creiem que els cotxes que hi aparquen es
poden endur alguna pilotada o cop que trenqui algun vidre, mirall o produir algun cop o ratllada a les
carrosseries dels vehicles aparcats.
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Sr. Marcel Pujol. Ara aquest espai s’obria per aparcar vehicles quan plovia perquè no hi havia altre lloc en
condicions per poder aparcar. Crec que no es massa bona idea compartir els dos usos.
Sr. Isaac Martínez. Darrerament, per desgràcia, al poble s’han produït unes quantes defuncions. Aprofitem
per mostrar la condolença als veïns de Castellserà que han perdut a algun familiar.
Voldríem que ens informés si us plau del número de nínxols lliures per a la seva venda dels que disposa
l’Ajuntament al cementiri municipal.
Sr. Marcel Pujol. Crec que són uns quinze. Ho repassarem i els informarem de la xifra.
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-dos hores i trenta-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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