ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 D’OCTUBRE DE 2013

Abans d’encetar l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa la inclusió del següent punt a l’ordre del dia amb
caràcter d’urgència “Moció d’adhesió a la petició de determinades modificacions del codi penal
contra els robatoris”
Per unanimitat de tots els reunits s’acorda incloure aquest punt que es tractarà abans de precs i preguntes.
Seguidament el Sr. Alcalde en nom de tota la Corporació deixa constància de les mostres de condol per
part dels regidors de l’Ajuntament de Castellserà vers els familiars i amics de la Sra. Mercè Moya Carrera,
que ha estat durant els darrers set anys, treballadora de l’Ajuntament de Castellserà. Per a ella el nostre
més sincer record i agraïment per tota la dedicació en la seva feina.
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 u de juliol de dos mil
tretze, es 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.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa a la factura de material per a camins, com és que s'adquireix a Àrids
Daniel quan normalment es fa amb Àrids Romà?
Respon el Sr. Alcalde dient que arrel d'una reunió amb els ajuntaments de Penelles, Bellmunt i Castellserà,
es va decidir fer una compra conjunta amb Àrids Daniel.
Sr. Josep M. Casals. Pregunta per la compra del desodorant ecològic.
Respon el Sr. Alcalde dient que es tracta d’un ambientador que no posa cap mena olor, el que fa es treure
les males olors.
Sr. Armengol Vidal. Pregunta si s'ha realitzat la comprovació de l'estalvi que ha suposat el canvi en
l'enllumenat d’alguns carrers.
Sr. Marcel Pujol. Encara no s'ha fet l'estudi, és farà i els hi comentarem properament.
Sr. Armengol Vidal. Hi ha una factura de reparació de l'omplidor situat a la cooperativa però la mànega
està malmesa i caldria canviar-la.
Sr. Marcel Pujol. Ho mirarem.
Sr. Isaac Martinez. Entre els pagaments de la Festa Major veiem per sorpresa del nostre grup un
pagament de 4.840,00 € a l’empresa Subirós S.L., donat que en la passada legislatura el grup de
Independents per Castellserà constantment justificaven el seu vot en contra al comptes de la Festa Major
amb l’argumentació de que l’equip de govern feia servir l’empresa per les contractacions dels actes de la
Festa Major, arribant-nos a demanar proves de la sentència judicial de innocència en el contenciós per
monopoli que tenia interposada.
I ara, a mitjans de la nova legislatura ens trobem que, suposem que per poder contractar el grup de
versions “7 D Rock”, han fet servir l’empresa Subirós S.L. per contractar. Suposem que ara ja no hi ha cap
mena d’entrebanc com semblava haver-hi en l’anterior legislatura per a treballar amb aquesta empresa.
Sr. Marcel Pujol. Primerament un matís, nosaltres no votàvem en contra ens absteníem.
L’ajuntament contacta amb els grups que la comissió de Festes tria per fer la festa major i en aquest cas
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van demanar pel divendres el Grup 7dRock. Ens varem posar en contacte amb ells i ens van corroborar
que estaven disponibles per aquest dia. Uns dies després el grup 7dRcok va rebre una trucada de Subirós
dient-los-hi que si no anaven a Castellserà per mitjà de la seva empresa no els donaria més feina. Arrel
d'aquests fets ens vam posar al costat dels músics i no els vam voler crear cap problema, i és per això que
finalment es va contractar l’actuació amb Subirós, però els entrebancs continuen existint.
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 padrons de les taxes del cementiri municipal i subministrament d’aigua del 1r.
semestre de 2013.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de
subministrament d’aigua primer semestre de 2013 i conservació del cementiri municipal 2013.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2013
i conservació del cementiri municipal 2013.
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.
5. Aprovació inicial del reglament de règim intern de la biblioteca municipal Valeri Serra i Boldú de
Castellserà.
Atès que ha estat redactat el reglament de règim intern de la biblioteca municipal Valeri serra i Boldú de
Castellserà.
Atès que el que es disposa en la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el Reglament de règim intern de la biblioteca municipal Valeri Serra i Boldú de Castellserà.
Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies per tal que s’hi puguin
formular al·legacions o reclamacions.
Tercer. Si durant el termini d’exposició pública no es presentessin reclamacions ni al·legacions, els acords
d’aprovació inicial esdevindran definitius.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

6. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 al pressupost de 2013.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 finançat amb baixes de partides de
despeses i majors ingressos que afecta al pressupost de 2013.
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 i majors ingressos, del pressupost vigent de la corporació.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de vint dies, durant els quals s’admetran reclamacions
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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.

Modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’any 2013.

212-00
609-00
631-00
465-00
212-00
227-99
221-00
212-00
625-00
629-00
619-02
221-99
210-00

621-00
619-01
270-00

321
155
165
162
332
933
332
164
332
155
155
321
454

337
155
929

470-00
470-00
450-80
420-00
450-61
290-00

MODIFICACIÓ DESPESES
Reparacions escola (persianes pedregada)
Inversió entorn Garuta
Millora enllumenat públic
C. Comarcal. Servei deixalleria
Manteniment , reparacions La Garuta
Despeses notaria
C. elèctric La Garuta.
Arranjament creus cementiri
Mobiliari equipament biblioteca
Senyalització
Passos elevats
Llar d'infants (material didàctic - joguines)
Arranjament camins danys tempesta
TOTAL

7.241,00
15.000,00
3.000,00
8.100,00
800,00
1.200,00
3.000,00
12.000,00
3.200,00
2.000,00
2.000,00
400,00
4.317,00
62.258,00

MODIFICACIÓ INGRESSOS
PER BAIXA DE PARTIDES DE DESPESES
Zona d'esbarjo
Arranjament de voreres
Imprevistos i funcions no classificades

9.000,00
11.000,00
6.000,00

PER MAJORS INGRESSOS
Assegurança creus cementiri
Assegurança finestres escola
Subvenció danys tempesta agost
Participació tributs estat
Subvenció Llar infants
Major ingrés impost construccions
TOTAL

11.000,00
7.241,00
4.317,00
8.000,00
4.500,00
1.200,00
62.258,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Amb el mobiliari equipament de la biblioteca hi hagut desviament??
Sr. Marcel Pujol. En quan al mobiliari no hi hagut cap tipus de desviació però s'ha hagut de comprar la
impressora que és una d'específica per poder fer els carnets de socis, també un lector i també la
instal·lació per al funcionament dels equips informàtics.
Sr. Josep M. Casals. L'ampliació de la partida de senyalització a que correspondria??
Sr. Marcel Pujol. Aquests diners anirien destinats a seguretat vial, senyals, i miralls, senyalització adient
per a diferents carrers.
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Sr. Josep M. Casals. Pel que fa al passos elevats, on es situarien i quina és la previsió de la seva
execució??
Sr. Marcel Pujol. Es posarien a les tres entrades per carretera al municipi i també a algunes entrades per
camins al municipi com podria ser al camí de la Fuliola i al camí que té la entrada pel carrer del Raig.
7. Ratificació del Decret d’Alcaldia 51/2013 sobre interposició de recurs de reposició contra la
resolució de la CHE.
Atès que en data 24 de juliol de 2013 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET 51/2013
Arrel de les al·legacions presentades a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre en l’expedient obert al
nostre municipi per abocament d’aigües residuals se’ns ha comunicat una nova resolució en la que es
reitera que no disposem d’autorització per abocament d’aigües residuals i que l’abocament està subjecte a
un cànon anual.
Atès que contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició davant la Confederació.
RESOLC
Interposar recurs de reposició contra la resolució que ens ha notificat la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (referència 2012-S-874), en data 5 de juliol de 2013."
Es proposa l’adopció del següent acord:
Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 51/2013 referit anteriorment.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
8. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’expedició de documents administratius.
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que s’ha iniciat l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició
de documents administratius.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal,
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius.
Article sisè. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa dels
documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents:
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines municipals.
1. Per cada document que s'expedeixi en fotocopia:
* DIN A-3 B/N (cada cara) ..................... 0,20 €
* DIN A-4 B/N (cada cara)...................... 0,10 €
* DIN A-3 color (cada cara) .................... 0,50 €
* DIN A-4 color (cada cara) .................... 0,25 €
2. Fax. Per cada full .................................... 0,50 €
Epígraf 5. Documents biblioteca municipal.
1. Per cada document que s'imprimeixi:
* Impressió en B/N (cada cara)............... 0,15 €
* Impressió en color (cada cara) ............. 0,35 €
2. Duplicat carnet en cas de pèrdua ........... 1,00 €
5

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
Proposta que és aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Personalment penso que els preus haurien de ser els mateixos (biblioteca i oficines
municipals) però donarem suport a la proposta.

9. Acord per a la concessió de subvencions a diferents entitats i associacions.
Atès que diferents entitats 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 Futbol Urgell.
Activitat: BTT agost
Subvenció: 150,00 euros.
AMPA
Activitat : Menjador escolar
Subvenció: 837,91 euros.
Associació Cultural Lo Perot.
Activitat: Festa Bandoler
Subvenció: 500,00 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:
Sr. Josep M. Casals. Els imports proposats es corresponen amb el que havien demanat les associacions?
Respon el Sr. Alcalde afirmativament.
10. Informe sobre el compliment de terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures.
Es presenta al ple de la Corporació l’informe del segon trimestre de 2013, corresponent al compliment dels
terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures.
S’assabenta a la Corporació de les factures pendents de pagar al final del segon trimestre:
Factures pendents de pagar dins el període legal a final de trimestre per import de 9.045,47 € i factures
pendents de pagar fora del període legal a final del trimestre per import de 9.719,45 €.
Així mateix s’assabenta a la Corporació que en aquesta data la quantitat que ens deu la Generalitat de
Catalunya ascendeix a 90.347,84 €.

6

11. Aprovació dels comptes de la Festa major de Juliol.
Es presenten els comptes de la Festa Major de Juliol amb el següent resumen:
INGRESSOS
Venda taules
Publicitat
Total ingressos
DESPESES
Premis concurs botifarra
Aiguagym
Dietes i consumicions músics
Duet Elegance
7d Rock + 7ddeejay
Orquestra OEM
Orquestra Saturno
Parc aquàtic
DJ PdP
JAM
XIP XAP
Grup electrogen
Publicitat
Lloguer taules
Lloguer escenari
Caravana Xisqueta
Esmorzar tir al plat
Cobla Lo Castell
Treballadors neteja
Llenya botifarrada
Festa Espuma
Total despeses

2.700,00 €
1.160,00 €
3.860,00 €

163,38 €
546,25 €
258,49 €
695,75 €
4.840,00 €
4.422,55 €
4.840,00 €
756,25 €
605,00 €
1.000,00 €
1.210,00 €
817,36 €
293,39 €
363,00 €
665,50 €
211,00 €
109,67 €
450,00 €
171,00 €
111,08 €
100,93 €
22.630,60 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la festa major de Juliol.
12. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 40/13. Adhesió al servei de repartiment d’aliments del Consell Comarcal de l’Urgell.
Decret 41/13. Aprovació definitiva del projecte de pavimentació del racó d’Antany.
Decret 42/13. Convocatòria urgent per cobrir la plaça d’auxiliar de biblioteca.
Decret 43/13. Inici d’expedient contracte menor per l’enderroc d’un boci de mur a l’entrada posterior de La
Garuta.
Decret 44/13. Adjudicació de l’enderroc del mur a Construart de Castellserà.
Decret 45/13. Sol·licitud de subvenció per a compensacions econòmiques de càrrecs electes.
Decret 46/13. Llicència ambiental per canvi d’orientació d’una explotació porcina.
Decret 47/13. Inici d’expedient contracte menor per la substitució de les làmines de les finestres de
l’escola.
Decret 48/13. Adjudicació de la substitució de làmines a l’empresa Nadal Taller i Ferreteria SL de Bellpuig.
Decret 49/13. Inici d’expedient per la contractació de la pavimentació del Racó d’Antany.
Decret 50/13. Adjudicació de les obres de pavimentació a Construart de Castellserà.
Decret 51/13. Per la interposició de recurs de reposició contra una resolució de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre.
Decret 52/13. Estimació del recurs de reposició interposat contra el decret d’Alcaldia 31/2013 de 3 de
maig.
7

Decret 53/13. Per l’aprovació de permisos d’obres.
Decret 54/13. Contractació de l’auxiliar de biblioteca.
Decret 55/13. Contractació de personal de neteja per als edificis municipals.
Decret 56/13. Contractació del servei de neteja a fons per als edificis escolars amb l’empresa Netejes
Solinet de Lleida.
Decret 57/13. Sol·licitud al Consell Comarcal del servei tècnic compartit per a plans locals de joventut.
Decret 58/13. Aprovació de permisos d’obres.
Decret 59/13. Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 de la pavimentació del Racó d’Antany.
Decret 60/13. Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació per danys produïts per la tempesta
del mes d’agost.
Decret 61/13. Aprovació de les factures dels danys de la tempesta d’agost.
Decret 62/13. Sol·licitud de subvenció per al Pla Local de Joventut “Arrelament al municipi”.

13. Moció d’adhesió a la petició de determinades modificacions del codi penal contra els robatoris.
En ocasió de l’actual tramitació parlamentària del projecte de reforma de la Llei Orgànica 10/1995, de 23
de novembre, del Codi Penal, i atesa la necessitat de millorar l’eficàcia de la resposta penal a la situació de
delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i especialment l’àmbit rural, s’han elaborat les següents
modificacions:
Primera.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de furt i robatori.
Actualment existeix una modalitat bàsica de furt i una modalitat qualificada (o agreujada) a la que també
s’hi remet el robatori. Aquesta modalitat qualificada comprèn vàries circumstàncies que quan concorren
s’entén més mereixedora de càstig la conducta. Ara se n’afegiria més.
Així, s’afegiria com a circumstància qualificada la de cometre el delicte utilitzant un vehicle per transportar
els objectes sostrets.
Aquesta opció es contempla en el dret penal d’altres països europeus -dret comparat-. El fet de cometre el
delicte ajudant-se d’un vehicle a motor està normalment associat a una planificació i preparació del fet, i
amb facilitar la comissió del delicte com el transport dels objectes sostrets i la fugida de l’autor.
Segona.- Augment de penes en les modalitats qualificades.
La modalitat qualificada seria mereixedora d’una pena d’ un a quatre anys de presó -actualment és d’un a
tres anys-. En consonància amb el tractament penal d’aquesta figura en el dret comparat.
Tercera.- S’afegeix una segona modalitat qualificada al delicte de furt i robatori.
També es proposa afegir una circumstància qualificada consistent en què els objectes siguin productes
agraris o ramaders, o dels mitjans usats per a l’obtenció d’aquests. S’intenta amb això donar una resposta
més concreta a un àmbit especialment castigat per la delinqüència atenent la seva vulnerabilitat.
Quarta.- S’afegeix una tercera modalitat qualificada al delicte de furt i robatori.
Encara més, es proposa d’afegir la circumstància qualificada de que el robatori o furt vagi acompanyat del
trencament o inutilització de mecanismes que poden causar greu perjudici en instal·lacions o explotacions
agrícoles o industrials. D’aquesta manera el Codi Penal donaria una resposta més adequada a aquest
delicte complex, i el castigaria més adequadament que no pas aplicant un delicte de furt i un delicte de
danys separadament.
Cinquena.- S’afegeix una modalitat hiperqualificada al delicte de furt i robatori.
S’establiria una nova modalitat hiperqualificada de furt i robatori. A la qual s’hi correspondria una pena
encara més gran. Es tractaria del supòsit consistent en actuar l’autor o els partícips amb pertinença a una
organització o grup criminal dedicada a la comissió continuada de delictes contra el patrimoni.
Sisena.- Augment de pena en la modalitat hiperqualificada.
Per a la modalitat hiperqualificada anterior el projecte aprovat pel govern espanyol preveu una pena d’1 a 4
anys. Com aquest rang ja es proposa per a la modalitat qualificada, aquí es proposa una pena d’1 a 5
anys.
Setena.- Conversió de la falta de furt a delicte.
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Es proposa la eliminació de les faltes de furt que passen a constituir un delicte sempre. No només s’obté
una resposta penal major, sinó que a més s’obre la porta a facilitar l’aplicació d’altres mecanismes com
són la presó preventiva, el comís, els antecedents penals...etc.
Convé aclarir que el projecte de reforma presentat pel govern espanyol, no obstant preveu la opció d’un
delicte de furt amb circumstàncies menors, com ara que l’objecte sostret sigui de valor escàs, cas en el
qual la pena a imposar seria de multa i no de presó. Això es fa per salvar un tracte desproporcionat a
casos de poca importància que abans rebien el tracte més adequat de falta.
Vuitena.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de receptació.
El delicte de receptació es produeix quan hom compra un objecte sabent que prové d’un delicte contra el
patrimoni, o bé d’una falta de furt. Ara bé, en aquest últim cas, tractant-se d’objectes provinents de falta es
demana a més, habitualitat. Doncs bé, al desaparèixer com s’ha dit les faltes de furt, ja no s’exigiria
habitualitat. El projecte de reforma aprovat pel govern presenta un error en aquest sentit, ja que encara s’hi
observa la referència a les faltes, i pel que s’ha dit s’hauria d’eliminar.
En qualssevol cas, es proposa una modalitat qualificada en el delicte de receptació, consistent en que els
objectes receptats siguin productes agraris o ramaders o els instruments o mitjans que s’utilitzen per a la
seva obtenció.
Novena.- Augment de la pena en les modalitats qualificades del delicte de receptació.
Un augment de la pena d’1 a 4 anys. El projecte aprovat pel govern espanyol la preveu d’1 a 3 anys. En
dret comparat la previsió de penes és major també aquí.
Desena.- S’afegeix modalitats qualificades al delicte de receptació.
S’introduiria una remissió a les circumstàncies qualificades de furt (recordem que també serveixen al
delicte de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 bis, per tal que s’entengui modalitat qualificada del delicte de
receptació quan concorrin aquestes. D’aquesta manera es permetria captar també aquelles
circumstàncies, essent el més coherent que es castiguin en tot el circuit delictiu que comprèn la sostracció
i posterior col·locació al mercat..
Onzena.- Introducció d’una nova modalitat de delicte de desobediència.
S’introduiria una modalitat del delicte de desobediència que s’ocuparia dels comportaments d’aquelles
persones que reiteradament cometen infraccions administratives malgrat ser sancionats i advertits de la
prohibició de tals comportaments per l’autoritat o els seus agents. Es tracta de la problemàtica
protagonitzada per col·lectius de persones contra els quals els procediments administratius sancionadors,
a banda de suposar una bona despesa als Ajuntaments, resulten estèrils atès que els infractors no tenen
béns ni en tindran.
Aquesta nova modalitat recolliria aquests comportaments reiterats de desobediència als continguts dels
actes que emanin de les autoritats i els seus agents pel compliment de les ordenances municipals.
Així s’evitaria la impunitat d’aquella persona que ve al nostre país, s’instal·la en un habitatge sense pagar
lloguer, no treballa, fins i tot rep algun tipus d’ajuda, i assistència mèdica, i es dedica sistemàticament a
vulnerar les ordenances municipals, sense que se’l pugui sancionar de manera efectiva al no tenir béns.
Tot el qual suposa un dels principals factors en el creixement de la percepció de la inseguretat i la
indignació ciutadana.
Dotzena.- Una millor regulació del comís
Es proposa una millor regulació de la figura del comís com a mesura cautelar per confiscar aquells
vehicles que s’ocupen per a la comissió dels delictes patrimonials, de manera que mentre es tramita el
procediment judicial, no es faciliti una previsible reincidència del imputat.
INTERPRETACIONS DEL CODI PENAL CERCANT UNA APLICACIÓ PUNITIVA MÉS EFECTIVA
Que s’apliqui la mesura de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això és, la prohibició d’aproximar-se a
determinats llocs, a aquells delinqüents amb una llarga trajectòria delictiva en l’esfera dels furts i robatoris
del sector de metalls, en el sentit de no poder-se apropar a tota empresa de compra de metalls.
En base a l’anterior,
Es proposa l’adopció del següent acord:
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Adherir-se a la petició d’aquestes modificacions del Codi Penal per tal de millorar l’eficàcia de la resposta
penal als delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i especialment l’àmbit rural.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Des de l’Ajuntament d’Alcarràs es va proposar a tots els ajuntaments de la província de
Lleida fer una reunió a Alcarràs per parlar sobre la temàtica dels robatoris sobretot a les zones rurals. Des
de l'ajuntament vam creure oportú assistir-hi. El primer dia hi havia representants d'una trentena
d'ajuntaments. Es va debatre sobre els robatoris arribant a la conclusió que el millor que es podia fer era
formar un grup de treball per anar posteriorment a veure el fiscal i el jutge de l'audiència de Lleida. Aquests
ens van fer arribar també la seva preocupació pels robatoris i ens van comunicar que s’estava treballant
en una modificació del codi penal i que una bona manera de millorar en aquesta qüestió seria proposar-hi
canvis per poder actuar amb més contundència. Es va decidir contactar amb un dels catedràtics de dret
penal de la UdL al que se li va plantejar la problemàtica i se li va encarregar un informe per tal que
proposés modificacions al codi penal.
L’informe té un cost de tres mil euros i per al seu pagament es demanarà subvenció a la Diputació de
Lleida i en cas que no disposi de diners ho aportarem els ajuntaments que donem suport a la iniciativa. Un
cop redactat l’informe ens vam tornar a reunir a Alcarràs i es va presentar l’informe, es va decidir també
de demanar als ajuntaments suport a la moció que ara presentem i també de fer-la extensiva a tots els
Consells Comarcals, les Diputacions de Catalunya i les entitats municipalistes.

Finalment es va creure oportú fer arribar aquestes modificacions reflectides en l’informe als diputats
lleidatans, tant al parlament de Catalunya, com al Congrés dels Diputats de Madrid perquè les coneguin,
siguin conscients de la problemàtica i hi donin suport, independentment del partit que representin.
Sr. Josep M. Casals. Dona la sensació que poques coses canviaran però per la nostra part endavant. A qui
es dirigeix aquesta moció i qui la promou??
Sr. Marcel Pujol. La moció s'enviarà únicament a l'Ajuntament d’Alcarràs, i servirà de recolzament quan es
realitzi la visita als Diputats dels diferents partits polítics per demanar-los-hi que ho defensin i incorporin
esmenes en el moment que es debati la modificació de la llei.
Sr. Josep M. Casals. Ens hi adherim per millorar, si és pot, la nova modificació de la llei.
14. Precs i preguntes.
Sr. Isaac Martinez. En aquest Ple ordinari d’avui volem, des de el nostre grup municipal de Convergència i
Unió, agrair tot el treball i les gestions realitzades per la Sra. Montse Torres en la organització del viatge
dels vilatans de Castellserà que així ho van voler, per a participar a la cadena humana per la
independència del passat 11 de setembre.
I quin millor lloc que el Ple municipal per a què quedi constància i per agrair-li totes aquestes gestions,
trucades i viatges per tal que un autocar de Castellserà estigués present en aquest dia que ja és històric
per l’exemple de civisme i revindicació que va donar el nostre país, expressant els seus anhels
democràtics de poder decidir a les urnes el nostre futur com a país.
Gràcies Montse! Felicitats per part del grup de Convergència i Unió per la feina ben feta!.

Sr. Josep M. Casals. Comenta que es podrien posar a l'entrada del municipi els cartells de "Castellserà
municipi per la independència" donat que som un dels municipis adherits.
Sr. Armengol Vidal. La teulada de la potabilitzadora està malmesa, hi ha algunes teules aixecades que
caldria reparar. Tenim assegurança??
Sr. Marcel Pujol. No disposem d'assegurança però farem la reparació.
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Sr. Armengol Vidal. En quins procediments s’ha de reunir la mesa de contractació.
Es respon que es reuneix per a tots els procediments excepte per als contractes menors.
Sr. Armengol Vidal. Que passa amb el reductor de velocitat del carrer del Raig que tan aviat es posa com
es treu. Es fa amb autorització??
Sr. Marcel Pujol. Al principi algú el posava i algú altre el treia, sense cap permís ni autorització. Arrel d’això
es va comunicar a tots els veïns que havien demanat que es posés un reductor de velocitat que aquest no
es podia executar sense autorització ni sense posar la corresponent senyalització.
Sr. Armengol Vidal. Com es faran aquests reductors?
Sr. Marcel Pujol. Es faran amb aglomerat i es situaran on tècnicament sigui més adient.
Sr. Armengol Vidal. Comentar que durant aquest estiu el poble es veia més deixat.
Sr. Marcel Pujol. És cert però a l’estiu el personal de l’ajuntament fa les vacances i no hem pogut donar
abast per fer-ho tot.
Sr. Armengol Vidal. També comentar que a l’Av. Dr. Borrell hi ha algun arbre mort que caldria reposar i
també seria convenient sulfatar per treure les males herbes que hi ha als voltants dels arbres.
Sr. Marcel Pujol. Coincideixo amb aquesta qüestió però no hem pogut fer-ho tot.
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-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.

11

