ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE SETEMBRE 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 data vint-i-cinc de juny i onze de
juliol de dos mil dotze, son aprovades per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tos 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 la Festa Major de Juliol.
Es presenten els comptes de la Festa Major de Juliol amb el següent resum:
INGRESSOS
Venda taules
Publicitat
Laberint de tastets

2.910,00 €
800,00 €
544,00 €

Total ingressos

4.254,00 €

DESPESES
Laberint de Tastets
Premis concurs botifarra
Premis Triatló
Dietes i consumicions músics
Duet Elegance
De Noche + DJ + Equip de so
Anònima Orquestra + Mala Fama
Orquestra Marina
Parc aqüàtic
DJ PdP
Samarkanda
Filikrusti infantil
Grup electrògen
Publicitat
Lloguer taules
Lloguer escenari
Xocolatada
Esmorzar
Llenya botifarrada
Treballadors neteja
Total despeses

613,10 €
228,57 €
85,82 €
449,70 €
678,50 €
4.838,00 €
3.540,00 €
6.490,00 €
737,50 €
597,40 €
607,70 €
1.019,70 €
735,61 €
242,84 €
389,40 €
665,50 €
67,14 €
122,02 €
102,31 €
171,00 €
22.381,81 €
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Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la Festa Major de Juliol.
5. Acord per la concessió de subvencions a entitats i/o associacions.
Atès que diferents entitats i/o associacions han sol·licitat subvenció per fer front a despeses d’activitats.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir a les entitats que es relacionen a continuació les subvencions que s’especifiquen.
Escola de Futbol Urgell.
Activitat: Cursa BTT
Subvenció: 150,00 euros.
AMPA Escola El Terrall.
Activitat: Menjador escolar curs 2011-2012.
Subvenció: 1.424,00 euros.
ZER Espernallac.
Activitat: Revista ZER 2010 i 2012, i trobada anual de la ZER.
Subvenció: 699,76 euros.
Segon.- Aquestes subvencions resten condicionades a la seva justificació amb factures originals o còpies
compulsades.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sra. Elisabeth Sanabria. Suposem que la subvenció de l’AMPA és pel dèficit del menjador escolar.
Correspon aquesta a la totalitat del dèficit o a una part?
Respon el Sr. Alcalde dient que correspon a la totalitat del dèficit del menjador escolar.
6. Ratificació del Decret d’Alcaldia 26/2012. Aportació econòmica per al projecte de retirada de
residus i neteja de la llera dels cursos d’aigua de l’Urgell. FEDER 2007-2013.
Atès que en data 1 d’agost de 2012 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET 26/2012
Atès que per resolució del director general d’administració local, de data 12 de juny de 2012, fou
seleccionat el projecte per a la retirada de residus i neteja de la llera dels cursos d’aigua de l’Urgell,
presentat pel Consell Comarcal de l’Urgell, com actuació subvencionable en el marc de l’eix 2 del
programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013.
Atès que aquesta actuació, aprovada pel Consell d’Alcaldes de l’Urgell, en la seva sessió de data 28 de
marc de 2012, disposa de cofinançament FEDER pel 50% del seu import d’execució. Per tal de poder
continuar amb la tramitació de l’ajut concedit el Consell comarcal de l’Urgell ha d’acreditar que disposa
d’aportacions públiques suficients per executar la totalitat de l’operació.
Atès que en la darrera sessió del Consell d’alcaldes de l’Urgell, celebrada el dia 30 de juliol de 2012, el
consell Comarcal de l’Urgell va sol·licitar el compromís dels ajuntaments de finançar la resta del projecte,
de manera proporcional a la seva participació en el mateix, per tal de continuar amb la tramitació de l’ajut,
mentre s’intenten aconseguir altres fonts de finançament.
RESOLC:
Primer. Assumir el compromís d’aportar 10.975,36 euros més IVA vigent i 2.938,67 euros més per al
finançament de les aportacions, al Consell Comarcal de l’Urgell, per al finançament del Projecte per a la
retirada de residus i neteja de la llera dels cursos d’aigua de l’Urgell.
Segon. Condicionar aquest compromís a:
1) Que el Consell Comarcal de l’Urgell sol·liciti i obtingui del proper PUOSC una subvenció del 40%
de l’import total de l’obra anomenada i subvencionada en el programa FEDER 2007-2013.
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2) Que l’Ajuntament tramiti i aprovi la corresponent modificació de crèdit per obtenir consignació
pressupostària suficient que cobreixi l’aportació municipal per al finançament del Projecte per a la
retirada de residus i neteja de la llera dels cursos d’aigua de l’Urgell.
Tercer. Que aquest Decret sigui es ratificat pel ple de la Corporació en la propera sessió que es convoqui.”
Es proposa l’adopció del següent acord:
Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 26/2012 referit anteriorment.
Es sotmet la proposta a votació:
Sr. Josep M. Casals, abstenció; Sra. Elisabeth Sanabria, abstenció; Sr. Isaac Martínez, abstenció; Sr.
Armengol Vidal, abstenció; Sra. Mercè M. Perera, si; Sra. Irene Badia, si; Sr. David Barbero, si; Sr. Marcel
Pujol, si.
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. El nostre grup entén que hi haurien altres inversions a fer més importants que
aquesta. Amb l’escassetat de recursos que hi ha, l’orientació de possibles subvencions hagués hagut de
ser una altra. És per això que el nostre grup s’abstindrà.
Sr. Marcel Pujol. Aquesta obra que compren actuacions a diferents municipis de la nostra comarca, es va
acordar en un consell d’alcaldes i posteriorment també es va aprovar pel Consell Comarcal on vostè hi és
representat.
Sr. Armengol Vidal. Quan ens costarà aquesta inversió i qui farà el manteniment a posteriori??
Sr. Marcel Pujol. La part que haurà d’aportar l’ajuntament serà d’uns cinc mil euros i en quan al
manteniment posterior s’haurà de fer com es fa fins ara, mitjançant la comunitat de regants.
Sr. Armengol Vidal. Si a més a més es fan passejos com es va comentar inicialment també s’hauran de fer
expropiacions. Si és així qui les pagarà??
Sr. Marcel Pujol. Quan hi ha expropiacions les despeses d’aquestes s’inclouen en el projecte i es compten
com una despesa més d’aquest.
Sr. Armengol Vidal. Nosaltres aquí no tenim riu i resultarà que posarem molts diners en aquesta obra que
al cap de dos anys pot tornar a estar com està ara en aquests moments. No considero adient aquesta obra
i crec que no ens convé.
Sr. Marcel Pujol. Crec que aconseguir quinze mil euros pel municipi és important, ara bé, si no ho
consideren així ho traslladarem al consell d’alcaldes i consell comarcal per tal de fer-hi les reflexions que
siguin necessàries.
7. Acord d’adhesió a l’associació de “Municipis per la Independència”
Atès que s’ha constituït l’associació de “Municipis per la Independència” formada pels municipis i altres ens
locals que voluntàriament ho decideixin.
Atès que “Municipis per la Independència” és una associació plural que aplega les administracions locals
de Catalunya amb independència de la seva composició política i que orienta la seva estructura i la seva
acció d’acord amb aquest pluralisme.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Adherir-nos a l’associació de “Municipis per la Independència”. Aquesta adhesió implica la plena
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acceptació dels estatuts de l’associació.
Segon. Comunicar aquest acord al president de l’associació i al Consell Directiu.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Isaac Martínez. El nostre grup votarà a favor d’aquest acord per a que Castellserà passi a sumar-se a
l’assemblea de municipis independents.
La Diada Nacional de Catalunya d’aquest 2012 serà recordada per la manifestació que va reunir més de
1.500.000 persones al centre de Barcelona amb un crit unànime “Independència” i “Catalunya, nou estat
d’Europa”.
Estem davant d’un període que passarà amb lletres majúscules a la mil·lenària història del nostre país,
Catalunya 300 anys després d’aquell fatídic 11 de setembre de 1714 en el que se’ns van prendre les
llibertats per part de les tropes borbòniques de felip V, al caure la ciutat de Barcelona després d’un setge
que durava des del 25 de juliol de 1713.
I és ara, 300 anys després que el nostre país pot tornar a caminar independentment d’Espanya. 300 anys
després Catalunya pot recuperar el que és, un Estat i no una Comunitat Autònoma Espanyola, i això és el
que es va reclamar per part del poble català, en una manifestació pacífica i modèlica i de la que es va fer
ressò a tot el món.
Creiem que Castellserà s’ha de sumar al que reclama el poble, els anhels dels vilatans, i és per això que li
demanem al Sr. Alcalde d’emetre una moció consensuada demanant la independència del nostre país, i
perquè no, ser valents, fer una passa més enllà i declarar Castellserà Territori Català Lliure, com ja han fet
fins a data d’avui 22 poblacions de tot Catalunya.
El poble és el que reclama, hem de ser valents i seguir fent història.
Hem d’escoltar els crits del poble, i seguir avançant amb pas ferm i cor calent, i que Castellserà sigui el
següent poble en sumar-se a la llista de municipis com a Territori Català Lliure seria un pas important per
fer pinya amb la resta de municipis catalans.
Sr. Marcel Pujol. Comparteixo la primera part de la seva exposició i en quan a la segona ja veurem que
fem, li direm més endavant.
Sr. Isaac Martínez. Pensem que cada dia hi ha més pobles que si sumen i creiem important de fer-ho per
separar-nos d’Espanya.
Sr. Marcel Pujol. Demanem el dret a decidir com a poble. La declaració d’independència i de territori català
lliure pot afectar a persones que no hi estiguin d’acord. Crec que més endavant se’n pot parlar.
8. Declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris.
L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat, estableix al seu apartat primer “L’any 2012 el personal del sector públic
definit a l’article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’estat, veurà reduïdes
les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre el mes de desembre com a
conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement
específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat”.
La Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, a l’article 22.U, inclou dins del seu
àmbit d’aplicació a les Corporacions Locals i els seus Organismes dependents.
Vist l’informe de la intervenció municipal de data 19 de setembre, en relació a la legislació aplicable i la
tramitació a seguir per tal de declarar no disponibles els crèdits pressupostaris derivats de la supressió de
la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar NO DISPONIBLES els crèdits pressupostaris en la quantia derivada de la supressió de la
paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en els termes que estableix el Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
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Segon.- En els termes que estableix l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol,
“les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de
complement específic o pagues addicionals equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es
destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei
orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l’abast que
determinin les lleis de pressupostos corresponents”.
Tercer.- Que es notifiqui aquesta resolució a la intervenció municipal als efectes oportuns.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
9. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa al Decret núm. 21 d’arranjament de coberta de l’església preguntar quin és
el cost d’aquesta actuació i el percentatge de subvenció.
Sr. Marcel Pujol. En aquest suposat l’IEI té establertes subvencions de fins al 90% del cost de l’actuació i
pel que fa al 10% restant s’aportaria per part del Bisbat. L’ajuntament fa la tramitació administrativa i
canalitza l’expedient.
Pel que fa al cost total de l’actuació en aquest moment no li puc informar perquè no disposo de les dades
però properament li passaré aquesta informació.
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa als Decrets 38 i 39 preguntar en que consisteix aquesta obra d’enllumenat.
Sr. Marcel Pujol. L’ICAEN ens ha concedit la subvenció que varem demanar a finals de 2011 i que incloïa
les millores del quadre que es troba a cal metge i l’Av. Sant Sebastià.
La subvenció que ens han concedit és menor que la sol·licitada pel que s’ha fet una petita modificació en
el sentit que es farà la reforma del quadre però no es farà l’actuació a St. Sebastià. Aquesta és substituirà
per una actuació a l’Av. Anselm Clavé amb lluminàries de “leds”. Es retiraran les lluminàries de vapor de
sodi i es col·locaran on encara hi tenim les de incandescència.
En properes fases si continuen les subvencions de l’ICAEN s’adequarà el quadre de l’Av. Dr. Borrell.
Sr. Josep M. Casals. Quan es van modificar els enllumenats dels carrers Urgell i Coral Flors d’Urgell es
varen posar uns aparells amb els quals es podia baixar la intensitat de la llum. Es farà en aquest sector
alguna cosa similar per poder estalviar consum??
Sr. Marcel Pujol. En el quadre de Sant Sebastià es posa el mateix sistema per baixar la intensitat de les
lluminàries i pel que fa a l’Av. Dr. Borrell es posarà un altre tipus d’aparell que també controlarà aquest
sector i que també podrà baixar la intensitat dels punts de llum.
Sr. Josep M. Casals. Hi ha algun tècnic que hagi informat aquesta obra??
Respon el Sr. Alcalde dient que sí i que és el mateix que teníem fins ara, el Sr. Xavier Arqués.
Sr. Josep M. Casals. Aquest mateix tècnic fa temps no era gaire partidari dels leds perquè es tractava d’un
material molt nou i encara no es coneixia el seu rendiment.
Sr. Marcel Pujol. El mateix tècnic ha parlat amb els subministradors del material i garanteixen un estalvi de
consum d’un 60% i una garantia de duració dels leds de 50.000 hores d’encesa.
Sr. Josep M. Casals. Quins han estat els imports de cost de l’actuació i subvenció concedida.
Sr. Marcel Pujol. L’import de l’obra ascendeix a uns vint-i-tres mil euros aproximadament i la subvenció a
uns set mil euros.
Sr. Josep M. Casals. L’empresa que fa els treballs és de Castellserà?
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Respon el Sr. Alcalde dient que sí.
10. Aprovació dels padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de
2012 i conservació del cementiri municipal 2012.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de
subministrament d’aigua primer semestre de 2012 i conservació del cementiri municipal 2012.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2012
i conservació del cementiri municipal 2012.
Segon.- Els padrons fiscals s’exposen 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 estaran a disposició dels interessats en la secretaria
de l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Arrel de les modificacions i augment en les tarifes del cànon de sanejament que imposa
l’ACA i que s’inclou en el rebut d’aigua, aquest semestre es passaran dos rebuts d’aigua un que
correspondrà al primer semestre primer període (de gener a març) i un altre que correspondrà al primer
semestre segon període (d’abril a juny).
A partir d’ara caldrà tenir en compte que l’agència catalana de l’aigua té marcat com obligació disposar de
comptador per tal adequar el cànon al consum real, per tant, a partir d’ara caldrà fer-nos un plantejament al
respecte i posar el tema sobre la taula.
Sr. Josep M. Casals. Si el govern obliga a posar comptadors s’haurà de fer.
11. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Voldria iniciar aquest punt fent referència a l’acta de la sessió de 25 de juny que hem
aprovat avui fent un prec en que demanaria al Sr. Alcalde que faci el que cregui convenient respecte a les
relacions amb el nostre grup però manifestar que el nostre grup no renunciarà al dret i deure democràtic
d’expressar en aquesta taula, la nostra opinió i criteri davant de qualsevol assumpte que es plantegi.
Entenem que l’essència de la democràcia no és altra que poder expressar lliurement les opinions i
respectar la dels altres.
Sr. Josep M. Casals. Podria donar-nos les següents dades?
• Cost de la recollida selectiva de l’any 2011.
• Recaptació d’aquesta taxa al nostre municipi.
• Quin retorn hi ha hagut per la bona execució de la recollida selectiva.
Sr. Marcel Pujol. En aquest moment no disposo de les dades que em demana però en la propera sessió
les hi facilitaré.
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa als camins i concretament amb la inversió dels cinc mil euros, com
quedarà??
Sr. Marcel Pujol. Aquesta quantitat es passarà d’inversió a arranjament per al finançament dels treballs
fets als camins aquest any. Es farà en una propera modificació de crèdit.
Sr. Armengol Vidal. S’han reparat uns 17km de camins d’un total de 30. Dels reparats 9km s’han “parxejat”
pel que amb una bona reparació han estat ben pocs els kilòmetres fets.
Si això ho comparem amb el que es venia fent fins ara, resulta que hem fet molt menys treball i molta més
despesa. Si comparem la despesa dels camins del secà amb els camins de l’horta podem veure que
aquests últims s’han desfasats molt respecte dels de secà.
6

Sr. Marcel Pujol. De la xarxa de camins uns 8km s’han fet amb un bon arranjament i la resta s’han
repassat amb aportació d’àrids.
Vostè pot dir-nos els camins que l’any passat es van fer bé i els que es van fer només “parxejant”.
Sr. Armengol Vidal. L’any passat els camins estaven bé, no veig la diferència de millores d’un any a l’altre
tot i haver gastat molt més.
Crec que per a propers anys ens ho hauríem de mirar millor.
Sr. Marcel Pujol. Aquest any s’ha fet una part de la xarxa de camins que estava malmesa i també d’acord
amb la disponibilitat de diners per a aquestes obres.

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