ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE NOVEMBRE 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 data vint-i-nou d’octubre de dos mil dotze,
és aprovada 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 del programa i pressupost per les festes de Nadal i Reis.
Es presenta el programa i pressupost de les festes Nadal i Reis amb el resum següent:
DESEMBRE
Dia 16: Concert de Nadal de l’Escola de Música
“Els Pastorets”
Dia 24: Cantada popular de nadales a la plaça sitjar
Missa del gall i torronada popular a La Panera
Dia 25: Cantada de la coral a l’església parroquial
Dia 26: Cagada del Tió a La Panera
Dies 27 i 28: Parc de Nadal (pendent de confirmació)
Dia 30: Recollida de cartes pel patge Faruk i xocolatada a La Panera.
GENER
Dies 2, 3 o 4: Taller de fanalets.
Dia 5: Cavalcada de reis.
Pressupost aproximat de despeses: 1500,00 €
Previsió d’ingressos: 350,00 €
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les festes de Nadal i Reis.

5. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 al pressupost de 2012.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 finançat amb baixes de partides de
despeses que afecta al pressupost de 2012.
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 es finançarà amb baixes de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de vint dies, durant els quals s’admetran reclamacions
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.
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Modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’any 2012.
MODIFICACIÓ NÚM. 2 - 2012
131-00
160-00
203-00
205-00
210-00
212-00
213-00
220-01
221-00

221-01
221-03
221-03
221-05
223-00
226-09
226-99
227-99
619-01
622-00
623-00
913-00

222-00
224-00
609-00
619-00
619-00

Retribucions personal laboral temporal
341 Socorrista i monitors
Quotes Socials. S. Social
920 Administració general
Arrendament maquinaria i utillatge
336 Excav. Arqueològiques
Arrendament mobiliari i béns
920 Lloguer fotocopiadora
Conservació i reparació d’infraestructures
454 Camins
Conservació i reparació d’edificis
162 deixalleria
Conservació de maquinaria i instal·lacions
342 Maquinaria. Segadora de gespa.
920 Premsa i publicacions
Subministres electricitat
169 Escorxador
165 Enllumenat públic
336 Edifici Panera
164 Sala de Vetlla
162 Deixalleria
161 c. elèctric potabilitzadora
312 Consultori
161 Subministres aigua
920 Carburant calefacció edifici ajuntament
312 Carburant calefacció consultori
321 Menjador escolar
440 ATM 2012. Consorci transport
338 Festes populars i cultura
920 Altres despeses diverses
920 serveis de gestoria
155 Mobiliari urbà Pl. Terrall
342 Inversió Magatzem piscines
161 Compra d’arquetes
11 Amortització préstecs
TOTAL DESPESES

920
920
155
454
342

150,00
500,00
130,00
300,00
5.000,00
1.800,00
200,00
250,00
100,00
3.000,00
100,00
500,00
300,00
700,00
300,00
7.000,00
1.500,00
700,00
100,00
1.150,00
2.500,00
2.000,00
600,00
1.500,00
1.500,00
1.600,00
4.300,00
37.780,00

FINANÇAMENT
Baixes en partides
Serveis de telecomunicacions
Assegurances
Arranjament entorn de l’edifici La Garuta.
Inversió camins
Inversió piscines

2.000,00
1.000,00
20.000,00
5.000,00
9.780,00

TOTAL FINANÇAMENT

37.780,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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6. 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 tercer trimestre de 2012 corresponent al compliment dels
terminis previstos a la Llei 15/2010 pel pagament de factures.
S’assabenta a la Corporació que no hi ha factures pendents de pagament d’aquest període i que s’han
acomplert els terminis que es disposen a la Llei 15/2010.
7. Acord per canviar la data del proper ple del mes de desembre.
Atès que el proper ple ordinari s’escau el dia 31 de desembre coincidint amb la festa de fi d’any.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Canviar la data del ple ordinari de desembre i establir el dia 27 del mateix mes per a la celebració de la
sessió ordinària.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
8. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 44/12. Autorització per a trasllat de restes dins el mateix cementiri.
Decret 45/12. Canvi de d’una llicència ambiental per activitat ramadera.
Decret 46/12. Notificació del termini de garantia per les obres d’enllumenat públic als carrers Urgell i Coral
Flors d’Urgell.
Decret 47/12. Per al canvi de la fotocopiadora.
Decret 48/12. Concessió d’una pròrroga de permís d’obres.
Decret 49/12. Concessió de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
Decret 50/12. Contractació dels treballs d’esporga a Marc Roig Fornons.

9. Precs i preguntes.
Sr. Marcel Pujol. Abans de començar amb els precs i les preguntes de l’oposició m’agradaria donar
números sobre diferents aportacions que es van fer al darrer ple.
Primerament en l’apartat de camins referit al que preguntava el senyor Armengol Vidal.
L’any 2011, a la partida de camins que va gestionar el grup de CiU, les despeses van ser les següents:
61,5 hores de tractor, 63 hores de refinadora i aportació de recebo de 387,28 tones. Tot això fa un total de
8.944,97€ IVA inclòs de treballs als camins, que junt amb altres despeses més petites que es van sumar a
la partida, varen fer un total de 11.570,45€ a la partida de camins. Pressupostat hi havia 10.000,00€.
Any 2012, a la partida de camins d’aquest any les despeses han estat les següents: 108,5 hores de
motonivelladora, aportació de recebo 976,60 tones i 42 hores de les cisternes d’aigua. Tot això fa un total
de 16.288,70€ IVA inclòs de treballs als camins, que junt amb altres despeses més petites que s’han
sumat a la partida, han fet un total d’uns 17.500,00€ a la partida de camins. Pressupostat hi havia
10.000,00€.
Pel que fa a la diferència amb els treballs fets pels pagesos al secà, crec que és lògic que la seva factura
pugi uns 3000 euros, ja que la màquina va treballar unes 35 hores i es van aportar un total de 20 tones de
recebo. Tenint en compte que tant la màquina com el maquinista eren els mateixos, suposo que si es va
avançar més en els camins del secà devia ser perquè hi havia menys feina que als camins del reg.
No sé la quantitat de camins que es van fer al 2011, ningú ens en va donar els números, i dels que s’han
fet aquest any 2012, ja se n’ha parlat, són uns 17 quilòmetres.
Crec que amb els números clars, tothom que vulgui en podrà fer les valoracions que cregui convenient.
Des del govern volem deixar constància que valorem positivament les actuacions dutes a terme aquest
any.
Seguin amb números i parlant del tema dels abonaments de les piscines concretar el següent: Si a la
reunió de poble varem dir que s’havia abaixat el preu dels abonaments de les piscines era perquè
l’abonament individual (únic abonament que hi ha ara mateix) és més barat que l’anterior abonament
individual.
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Que les famílies amb 4 i 5 persones paguen més que abans també es cert, però posar aquests
percentatges del 8, 14 o 20% en aquests números crec que és buscar la confusió. Jo també li podria dir
que la persona que abans tenia l’abonament familiar de 5 persones i ara el té individual i va 30 dies a les
piscines durant tot l’estiu (dels 81 dies que hi podia anar aquest any) paga 10 cèntims de més per cada dia
que hi va.
Els números son els següents: Abans, les famílies de 5 persones pagaven 75,00€ per l’abonament
(15,00€ per persona), ara una família amb 5 persones paga un total de 90€ (18,00€ per persona). En total,
15,00 euros més per família o 3,00 euros més per persona, com ho vulgui veure. Entenc que vulgui
transformar els números perquè quedin el més desfavorables possible, però a la reunió de poble no es va
dir cap mentida.
Seguint amb el tema dels percentatges i perquè vegi que les coses a vegades no són el que semblen,
vostè em parlava d’un increment en la despesa de la plaça el Terrall respecte el pressupostat del 150%.
Dir-li que una cosa que costa 10 euros si té un increment del 150% passa a costar-ne 15,00 d’euros.
Sense el percentatge no és tant espectacular, però és més real.
Pel que fa a la possible rebaixa de l’IBI, hem comprovat que es podia fer en un percentatge aproximat al
3%, però si no s’ha tirat endavant és degut a la rebaixa d’ingressos que hi ha prevista per a l’any 2013.
Segurament seran uns 25.000,00 euros menys entre el fons de cooperació autonòmic i la subvenció del
departament d’educació per l’escola bressol.
Per finalitzar i parlant de la convocatòria de la reunió de poble, insisteixo en que em sap greu que el fet de
posar ajuntament o govern els hagi afectat, però crec que no n’hi ha per tant. El govern, amb el que portem
de legislatura, porta més de 10 comunicacions locals, a part de les introduïdes al butlletí i moltes amb
decisions preses des del govern, però sempre parlem en nom de l’ajuntament. Espero que això no els
sàpiga greu i que ho puguem seguir fent com fins ara. Però bé, totes les opinions són respectables i
davant la demanda que van fer ho tindrem en compte per a properes ocasions.
Sr. Josep M. Casals. Gràcies per l’aclariment. En cap cas en la meva intervenció buscava confondre.
Vostè mateix la passada legislatura també va parlar d’un percentatge d’un mil i pico per cent.
Pel que fa al percentatge que vaig dir i referit als abonaments és real.
Dues qüestions més, una que caldria recollir les fulles que cauen dels arbres, sé que és complicat però
amb la humitat són lliscants i ja han provocat alguna que altra caiguda. En la mesura que fos possible
s’hauria de fer, tot i la dificultat que comporta i que entenc.
L’altra referida als passos elevats que vostè considerava prioritaris en la passada legislatura i, que fins i tot
ens va dir que si passava algun accident en podríem ser culpables. Veiem que a hores d’ara encara no
s’ha fet cap actuació en aquest sentit tot i que els preocupava principalment.
Tenen alguna previsió o prioritat per aquesta inversió?? Sembla que no hi hagi interès perquè a banda de
no fer cap pas elevat n’han tret uns dels que ja hi havia.
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa als passos elevats continuem pensant el mateix. Nosaltres en un any i mig no
n’hem fet cap, vostè en dotze anys només en va fer dos, els altres els va posar la Diputació.
Per aquest tema hem parlat amb el President de la Diputació en dos ocasions juntament amb els
responsables de vies i obres. No només hem demanat que es fessin els passos sinó que ens hi hem
compromès en fer una aportació econòmica per aquesta inversió.
La qüestió és que no ens donen permís perquè no veuen bé el tipus de pas elevat que nosaltres volem fer.
Durant la ultima visita amb el President de la Diputació va sorgir la possibilitat de signar un conveni per la
cessió d’us de la carretera en el tram que travessa la població, això possibilitaria poder fer els passos
elevats amb quitrà i no amb peces de cautxú com estaven fets fins ara i que comportaven diferents
problemàtiques, bàsicament es descollaven.
Pel que fa als passos que s’han tret, el de les piscines el va treure la Diputació quan va refer el ferm de la
carretera i el de l’entrada del poble es va trencar i el varem enretirar nosaltres.
Governem i establim prioritats, és així. Aquesta és una inversió que tenim al pressupost perquè es vol
executar però cal també que la inversió es faci amb criteri de durabilitat.
Sr. Josep M. Casals. La proposta de cessió de la carretera pot tenir avantatges però potser tindrà més
desavantatges.
Sr. Marcel Pujol. S’haurà de signar un conveni, quan el tinguem el valorarem i veurem el que ens
comporta.
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Sr. Josep M. Casals. A l’inici de legislatura ens va parlar d’un document que s’estava enllestint sobre el
que demanava la plataforma per la defensa de la Serra de Bellmunt en quan a l’abocador i que calia
parlar-ho amb els alcaldes dels termes veïns.
Sr. Marcel Pujol. Es tractava de fer una carta al Conseller d’Agricultura per tal de poder obrir un expedient
de restauració de l’antic abocador ja que ara Medi Ambient estava inclòs dins el Departament d’Agricultura.
El document es volia consensuar amb els alcaldes dels termes veïns i per això es van fer varies reunions
amb els diferents alcaldes i es va obtenir el suport de la majoria (Agramunt, Penelles, Montgai, La Sentiu,
Bellcaire i Vallfogona de Balaguer). No va estar-hi d’acord Bellmunt d’Urgell. Pel que fa a Balaguer volia
fer-ho de diferent manera, no amb un escrit recolzat per tothom sinó parlant primer amb el Conseller amb
qui tenia coneixença.
Finalment l’entrevista amb el Conseller no arribat i ara haurem d’esperar a la constitució del nou govern de
la Generalitat per tornar a incidir en aquest tema.
Sr. Josep M. Casals. Documents formals n’hi ha?
Respon el Sr. Alcalde dient que hi ha documents de l’Ajuntament de La Sentiu i de l’Ajuntament de
Bellmunt d’Urgell. Es disposa també d’un dossier que es va fer arribar a tots els Alcaldes, tot i que la
majoria no han respost per escrit.
Sr. Isaac Martínez. En les visites al cementiri municipal hem pogut veure que des de fa força setmanes es
fa servir la part que voreja la fossa comuna com a magatzem municipal. S’aprofita el cementiri per deixar
material municipal, com el mobiliari extret de la Plaça El Terrall, el pas elevat que farà un any es va treure
de l’avinguda Anselm Clavé, així com diferent material sobrant de les obres.
El nostre grup no veu gens adequat que es faci servir el cementiri municipal per un altre ús que no sigui el
del repòs dels nostres familiars, amics i veïns difunts. I veiem una manca de sensibilitat en aquesta
qüestió.
Li demanem que si us plau es retirin a la major brevetat possible tots aquests materials del cementiri, i que
aquest espai no tingui cap altre ús que no sigui el del repòs de les despulles dels nostre difunts.
Sr. Marcel Pujol. No ha estat una manca de sensibilitat, de fet no hi va haver cap ordre perquè aquest
material és deixes en aquest indret. S’hi va posar momentàniament i no s’ha tret. Buscarem un lloc més
adequat per deixar-ho emmagatzemat.
Sr. Isaac Martinez. A la web de l’Ajuntament podem comprovar que s’han deixat de penjar els pdf’s de les
actes dels plens municipals. Concretament la darrera que hi ha penjada és la del ple ordinari del dia 27
d’abril. Hi ha algun motiu per a que s’hagin deixat de penjar les actes a la web??
Respon el Sr. Alcalde dient que properament es continuaran posant les actes a la web.
Sr. Isaac Martínez. En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 27 de setembre de 2012,
s’informa de que l’empresa Montero Energy Corporation ha sol·licitat dos permisos d’investigació
d’hidrocarburs, un d’ells anomenat “Darwin” en el que entre altres poblacions s’hi troba el nostre poble.
Aquesta investigació d’hidrocarburs es realitza mitjançant la tècnica del “fracking” que consisteix en
perforar i fracturar el subsòl mitjançant l’injecció d’aigua a alta pressió barrejada amb additius químics que
ajuden a aquesta fractura. Aquesta tècnica té un gran impacte ecològic i pot arribar a provocar petits
terratrèmols a causa dels explosius utilitzats, així com la contaminació de l’aire derivat de les fugues de
gas. El govern té constància d’aquesta sol·licitud per part de l’empresa esmentada? Té previst realitzar
alguna cosa per evitar-ho o per oposar-se a que es realitzin al nostre terme municipal?
Sr. Marcel Pujol. En tenim constància, no per part de l’empresa sinó de la plataforma. També s’ha parlat
d’aquest tema amb l’Alcalde d’Agramunt. Ara únicament s’estan buscant els indrets que no vol dir que si
facin extraccions.
Els permisos no es demanen als ajuntaments, els autoritza el Departament de Industria de la Generalitat
de Catalunya i el Ministeri.
Sr. Isaac Martínez. Durant tot el dia d’avui ha estat encès l’enllumenat públic. Ens pot explicar si us plau el
motiu.
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Sr. Marcel Pujol. L’enllumenat d’aquest sector té una part refeta amb inversió d’estalvi energètic i que
encara no estava programada per disminuir la intensitat lumínica a partir de certa hora de la nit. Durant el
dia d’avui s’han fets els treballs per establir aquesta programació.
Sr. Isaac Martínez. Voldria fer una petita reflexió sobre la jornada electoral que es va viure ahir diumenge
25.
Des del grup municipal de CiU, volem felicitar a la gent de Castellserà per la gran participació que es va
produir, més del 78%, i que va fer que tothom digués la seva en aquestes eleccions al Parlament de
Catalunya, que segons el President Rajoy “eren més importants que les eleccions generals”.
Analitzant els resultats és pot constatar que dels 681 vots que es van dipositar a l’urna de Castellserà, 523
eren vots a programes electorals que expressaven el dret a decidir, l’estat propi, o la independència del
nostre país, concretament els vots de CiU, Esquerra Republicana, Solidaritat i la CUP. Això dona un 76,8%
dels vots registrats al nostre poble. A aquests vots no hi hem afegit els de Iniciativa, ja que a la seva
campanya no es parlava prioritàriament de la sobirania de Catalunya.
Aquests 523 vots, aquest 76,80% de votants de Castellserà que estan a favor de que els catalans puguem
expressar a les urnes els nostres anhels d’estat propi, de independència, ens indica que la gran majoria de
castellseranins volen decidir el seu futur, ja sigui en una Catalunya Lliure o a una Catalunya autonòmica.
En un passat ple, sobre la petició feta pel nostre grup d’emetre una moció conjunta sobre la declaració de
Castellserà com a Territori Català Lliure se’ns va dir que no perquè no tothom hi estava d’acord però que
en un futur se’n podria parlar.
Ara el poble ha parlat, i s’ha demostrat que el poble vol decidir. És per això que li proposem que en el
proper ple ordinari de desembre o en el de gener, emetem una moció conjunta, expressant el que el poble
de Castellserà ha dit a les urnes, instant el Govern de Catalunya que tal com expressaven als seus
programes electorals, realitzin la consulta sobre l’estat propi durant la propera legislatura.
Sr. Marcel Pujol. Em sumo a la felicitació per la participació majoritària en les votacions de diumenge.
Estem a favor del dret a decidir i així ho hem manifestat en anteriors ocasions. Pel que fa als diferents
partits: CiU no en diu res de la declaració de independència i parla de fer un referèndum, en quan a
Solidaritat, la CUP i ERC en parlaven en el seus programes i a partir d’ara si ERC pacta amb CiU s’anirà a
aconseguir un referèndum o consulta.
Sr. Isaac Martínez. No es tracta de fer una declaració d’estat català propi sinó de fer un recolzament a les
forces polítiques arrel del resultat d’aquestes eleccions. Si vostès no ho volen fer ho demanarem nosaltres.
Ara el poble de Castellserà ho vol, ho ha dit en aquestes eleccions, i cal fer-ho perquè els governants no
se n’oblidin.
Sr. Marcel Pujol. Ens poden fer arribar una proposta i en parlarem.
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 trenta cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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