ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 JUNY DE 2012

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data trenta de maig de dos mil
dotze, és aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
4. Aprovació dels comptes de les jornades culturals.
Es presenten el comptes de les jornades culturals amb el següent resum:
INGRESSOS
Barra bar

112,00 €
TOTAL INGRESSOS

112,00 €

DESPESES
Barra bar

93,67 €

Campi qui pugui

309,00 €

Concert

200,00 €

Drets pel·lícula

212,40 €

TOTAL DESPESES

815,07 €

Per unanimitat s’aproven els comptes de les jornades culturals.
5. Aprovació del programa i pressupost per la Festa Major de juliol.
Es presenta el següent programa i pressupost de la Festa Major de Juliol:
Dijous 19 de juliol
Vespre. Laberint nocturn de tastets.
Divendres 20 de juliol
Matí: Tallers per a nens i nenes.
Final dels cursets de natació a les Piscines Municipals.
Parc aquàtic a les piscines municipals.
Tarda –Vespre. Sessió llarga de ball amb el Duet Elegance.
Botifarrada popular.
Espectacle amb Improvisto’s Krusty Show.
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Concert del grup DE NOCHE.
DJ Andrew
Dissabte 21 de juliol
Matí. Esmorzar popular i recorregut de caça.
Filikrusty Infantil.
Tarda - Vespre. Eliminatòries del campionat de botifarra.
II Triatló Infantil i Juvenil.
Ball de tarda amb l’Anònima Orquestra.
Ball de nit amb l’Anònima Orquestra.
Versions pel jovent amb el grup MALA FAMA.
Disco-mòbil PdP.
Diumenge 22 de juliol
Matí. Missa i cantada del Grup de Gospel de Castellserà.
Ballada de Sardanes a la Plaça Major.
Tarda - Vespre. Final del campionat de botifarra. Carrer Llibertat.
Concert amb la Cobla Orquestra Internacional MARINA.
Sessió llarga de ball amb la Cobla Orquestra MARINA.
Durant la festa major hi haurà una exposició a La Panera.
Pressupost aproximat d’ingressos: 3.600,00 €
Pressupost aproximat de despeses: 22.700,00 €
Es sotmet a votació l’aprovació del programa i pressupost de la Festa Major de Juliol.
Sr. Josep M. Casals, abstenció; Sra. Elisabeth Sanabria, abstenció; Sr. Isaac Martínez, abstenció; Sra.
Mercè M. Perera, si; Sr. Jordi Vicioso, si; Sra. Irene Badia, si; Sr. David Barbero, si; Sr. Marcel Pujol,
abstenció.
Resultat de la votació:
Vots a favor de la proposta: 4
Vots d’abstenció: 4
Proposta que es aprovada per majoria simple.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. La contractació de les orquestres s’ha fet directament? A l’orquestra Anònima hi
treballa vostè?
Respon el Sr. Alcalde afirmativament.
Sr. Josep M. Casals. Creiem que la relació contractual de l’alcalde amb l’orquestra en que treballa si més
no és poc exemplificant. Jo no ho hagués fet mai. La legalitat l’empara?
Sr. Marcel Pujol. Sí, la legalitat m’empara.
Quan vostès estaven al govern les pel·lícules de cinema les contractaven amb el circuit urgellenc, empresa
que hi treballava el regidor del govern Sr. Isaac Martínez. El gas-oil de calefacció dels edificis municipals el
compraven a Q-8 on hi treballava un regidor de l’Ajuntament, el Sr. Agustí Martí. Alguns espectacles es
contractaven al Sr. Jordi Pedrós, regidor de l’Ajuntament. L’arranjament dels camins any rere any el feien
els Srs. Manel i Carles Alsina Condal, essent aquest últim responsable de gestió de l’àrea d’agricultura i al
mateix temps encarregat de la gestió d’arranjament de camins, quan vostè era alcalde.
Nosaltres havíem dit mai alguna cosa per tot això? Havíem posat en dubte la legalitat d’aquestes
contractacions o les compres a aquestes empreses? Vostè que fa ara??
És la segona vegada que posen en dubte la legalitat de les accions de l’alcalde d’aquest ajuntament per
temes personals i crec que s’estan equivocant. L’aviso que la tercera serà l’última abans de trencar les
relacions des del govern amb el grup de CiU. I si té algun dubte, el pregunta, que no costa res.
Sr. Josep M. Casals. M’he manifestat i he donat la meva opinió.
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En quan a les contractacions d’arranjament de camins, el Sr. Carles Alsina no era regidor de l’ajuntament.
Els Srs. Agustí Martí i Jordi Pedrós eren regidors de l’oposició i no del govern. Pel que fa a les pel·lícules
no hi havia altra empresa a les rodalies.
Sr. Marcel Pujol. Nosaltres mai vàrem posar en dubte la legalitat de les contractacions.
Per la meva part com a integrant de l’orquestra Anònima no cobraré la part que em correspon pel treball de
l’actuació durant la festa major.

6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia.

7. Moció per demanar la revisió del procés judicial militar contra Salvador Puig Antich
Atès que la família de Salvador Puig Antich ha demanat la revisió del procés judicial militar que va acabar
amb el seu assassinat a l’any 1974.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Adherir-se a la petició de les germanes de Puig Antich feta davant del Tribunal Suprem espanyol
en que demanen la revisió del procés judicial militar iniciat el 1973 contra el seu germà Salvador, i que va
acabar amb el seu assassinat al garrot vil el 2 de març de 1974.
Segon. Fer arribar aquesta moció a tots els ajuntaments de la comarca, així com a les principals
associacions de municipis de Catalunya (ACM-FMC) per tal que aquests facin extensiu el suport a aquesta
iniciativa, així com elevar aquest acord al Parlament de Catalunya i a la plataforma cívica que d’acord amb
les germanes de Puig Antich, demana la revisió del procés judicial militar iniciat l’any 1973 contra Salvador
Puig Antich.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
8. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Quina ha estat la despesa final de l’arranjament del camins?
Sr. Marcel Pujol. La despesa ha estat d’uns catorze mil euros. S’han reparat uns disset quilòmetres de
camins que inclouen actuacions a catorze camins.
Sr. Josep M. Casals. Podem saber finalment el criteri tècnic??
Sr. Marcel Pujol. L’arranjament s’ha fet deixant un dos per cent de pendent cap ambdues bandes del camí
per tal que les aigües puguin escórrer cap als marges.
Pel que fa a la resta de criteris tècnics pot trucar a l’empresa que ha fet els treballs on l’informaran més
àmpliament de totes les qüestions tècniques que s’han tingut en compte. L’empresa està a disposició de la
corporació per qualsevol consulta o dubte que puguem tenir.
Sr. Josep M. Casals. Hem pogut observar que no tots s’han fet íntegrament, n’hi ha molts de “parxejats”.
Aquesta intervenció creu que millora les que es venien fent fins ara?
Sr. Marcel Pujol. Amb totes les persones amb qui he anat parlant fins ara m’han dit que sí, i estant
satisfetes de la feina que s’ha fet.
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa a la Plaça del Terrall, es dona per acabada l’obra?? El graó que queda, no
s’havia pogut deixar més entregat al terra??
Sr. Marcel Pujol. Primerament es va pensar en deixar els jocs al mateix nivell de la plaça però
posteriorment es va veure oportú pujar el nivell per tal que la terra i les pedres no entressin a la zona de
jocs. Al pujar el nivell i per tal d’evitar el perill de danys per caigudes es va escantonar la llosa de formigó i
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les rajoles es van fer sortir una mica per protegir el formigó. També s’anirà reomplint de terra per anivellarho.
Sra. Elisabet Sanabria. Quin ha estat el cost final de l’actuació a la Plaça El Terrall.?
Sr. Marcel Pujol. No ho tinc aquí en aquests moments però ronda als quinze mil euros amb una desviació
del que es preveia al pressupost d’uns nou mil euros ja que la consignació inicial era de sis mil euros.
Sr. Isaac Martínez. Quina ha estat la problemàtica de l’abonament de piscines mancomunat?
Sr. Marcel Pujol. Els alcaldes de la comarca de la Noguera volien tancar l’acord de mancomunar
abonaments únicament amb els municipis de la seva comarca. Arrel d’aquest canvi vàrem parlar amb els
alcaldes de Linyola i Fuliola i van fer altres reunions amb Penelles i Bellcaire però no va ser possible
arribar a un acord per aquesta temporada d’estiu. Finalment només es podrà mancomunar l’abonament
amb Tornabous i al preu que cada municipi té establert.
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 quinze minuts, del que com a secretària en dono fe.
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