ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 DE DESEMBRE DE 2013

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 nou d’octubre i
dotze de novembre de dos mil tretze, 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.

3. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.

4. Acord per a la sol·licitud de subvencions a la Diputació de Lleida dins el pla per a la millora en la
gestió de l’aigua convocat per a les anualitats 2013, 2014 i 2015.
Atesa la convocatòria de subvencions feta per la Diputació de Lleida per a inversions en la millora de
gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2013, 2014 i 2015.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de vint-i-cinc mil euros per a finançar la inversió de
“Instal·lació d’equips d’electròlisis salina a les piscines municipals“, anualitat 2014.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Tal com vareu comentar hi havia dues opcions, inversió a la potabilitzadora i piscines.
Per la nostra part les dues ens semblaven bé.
5. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Castellserà.
Atès que ha estat redactada la modificació puntual del POUM de Castellserà per tal d’adaptar l’article 157
a la normativa vigent en matèria d’urbanisme.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Castellserà per
tal d’adaptar l’article 157 de la normativa a la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de
la Llei d’urbanisme, amb la redacció que consta a l’expedient.
2n. Obrir un període d’informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci que s’inserirà en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en dos diaris d’àmbit
local, als efectes de presentació de possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans
telemàtics.
3r. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti
Castellserà.

amb el del municipi de

4rt. Facultar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a que sol·liciti,
d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, informe als organismes afectats per raó de llur
competències sectorials.
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Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Nosaltres varem votar en contra de l’aprovació del POUM però entenem que no es
lògic que un Pla Urbanístic sigui més restrictiu que les pròpies lleis. Per tant cal fer aquesta modificació per
evitar tràmits innecessaris a les persones interessades en construir o ampliar edificacions en sòl rústic.
6. Aprovació definitiva del reglament de règim intern de la biblioteca municipal Valeri Serra i Boldú
de Castellserà.
Atès que en data 9 d’octubre de 2013 es va aprovar inicialment el reglament de règim intern de la
biblioteca municipal Valeri serra i Boldú de Castellserà.
Atès que es va fer l’exposició pública mitjançant publicació d’edicte i atès que durant la mateixa no es van
presentar reclamacions ni al·legacions.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar definitivament el Reglament de règim intern de la biblioteca municipal Valeri Serra i Boldú
de Castellserà.
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Consorci Administració Oberta de Catalunya. Aprovació de les condicions generals de prestació
dels serveis i condicions específiques de prestació dels serveis SEU-e i e-TAULER.
Atès que el Consorci AOC crea i presta serveis comuns d’administració electrònica per a les entitats que
integren el sector públic de Catalunya.
Atès que el Consorci AOC ha establert les condicions generals de prestació de serveis en aquells aspectes
que els són comuns i les condicions especifiques per regular les particularitats de la prestació, dels serveis
de seu electrònica SEU-e i del tauler electrònic d’anuncis i edictes e-Tauler.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar les condicions generals de prestació dels serveis i les condicions especifiques de prestació dels
serveis SEU-e i e-TAULER.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Josep M. Casals. Sempre hem estat d’acord amb tot el que es refereixi a l’administració electrònica, per
tant donarem suport a aquesta proposta i també la següent que té el mateix sentit.
8. Acord per la regulació de la difusió d’informació de l’administració municipal i tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Castellserà, aprovació de l’ordenança de creació i funcionament de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Castellserà i aprovació del reglament de creació i funcionament de
la seu electrònica.
Atès que és necessària la regulació de la difusió d’informació de l’administració municipal i tauler d’edictes
de l’ajuntament, així com l’aprovació de l’ordenança de creació i funcionament del registre electrònic, i
reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’ajuntament de Castellserà.
Es proposa l’adopció del següent acord:
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Primer. Aprovar l’ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l’ajuntament de
Castellserà.
Segon. Aprovar el reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’ajuntament de
Castellserà.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

9. Acord per l’adhesió als convenis per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a
Catalunya.
Vistos els convenis que el Consorci Localet va signar, en data 10 de juny de 2010 amb Telefònica de
España S.A.U., en data 15 de maig de 2003 amb Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de
Xarxes S.A., en data 26 de juny de 2002 amb Cable i Televisió de Catalunya S.A.U. i en data 23 de juliol
de 2001 amb Retevisión I S.A.U., pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya
l’objecte dels quals és establir de mutu acord un marc de relació entre els operadors i els Ajuntaments
consorciats, com a gestors del domini públic, que permeti facilitar i optimitzar el disseny, l’execució, l’ús i el
manteniment de les infraestructures soterrades de telecomunicacions necessàries per la prestació de
serveis de telecomunicacions en les actuacions urbanístiques de nova creació, essent d’aplicació en tot el
territori municipal dels Ajuntaments consorciats que s’adhereixin als convenis i prenguin els acords
municipals necessaris que permetin dur-los a terme.
Atès que l’Ajuntament de Castellserà és membre del Consorci LOCALRET per acord de 22 d’agost de
1997.
És proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Adherir-se als convenis que el Consorci Localet va signar, en data 10 de juny de 2010 amb
Telefònica de España S.A.U., en data 15 de maig de 2003 amb Catalana de Telecomunicacions Societat
Operadora de Xarxes S.A., en data 26 de juny de 2002 amb Cable i Televisió de Catalunya S.A.U. i en
data 23 de juliol de 2001 amb Retevisión I S.A.U., pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a
Catalunya l’objecte dels quals és establir de mutu acord un marc de relació entre els operadors i els
Ajuntaments consorciats, com a gestors del domini públic, que permeti facilitar i optimitzar el disseny,
l’execució, l’ús i el manteniment de les infraestructures soterrades de telecomunicacions necessàries per la
prestació de serveis de telecomunicacions en les actuacions urbanístiques de nova creació, essent
d’aplicació en tot el territori municipal dels Ajuntaments consorciats que s’adhereixin als convenis i
prenguin els acords municipals necessaris que permetin dur-los a terme.
Segon. Facultar a l’Alcalde - President per a la signatura dels documents necessaris per a l’efectivitat del
present acord.
Tercer. Notificar la present resolució als signats del conveni.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Sempre hem estat adherits a Localret. Tot allò que ens puguin oferir hi estarem
d’acord perquè ens donen suport i assessorament en diferents serveis.
10. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre
l’agència de salut pública de Catalunya i l’Ajuntament de Castellserà.
Atès que ha estat redactat el nou conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública
entre l’agència de salut pública de Catalunya i l’ajuntament de Castellserà.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’ajuntament per a la prestació dels
serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a l’annex del conveni.
Es proposa l’adopció del següent acord:
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Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre l’agència de salut
pública de Catalunya i l’ajuntament de Castellserà.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Tot i ser un conveni nou per l’adequació a normativa entenc que seria una renovació
de l’existent. Hi estem d’acord.
11. 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 tercer 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 tercer trimestre:
Factures pendents de pagar dins el període legal a final de trimestre per import de 28.147,78 € i factures
pendents de pagar fora del període legal a final del trimestre per import de 52.457,16 €.
Així mateix s’assabenta a la Corporació que en aquesta data la quantitat que ens deu la Generalitat de
Catalunya ascendeix a 82.435,17 €
12. Aprovació del programa i pressupost de les festes de Nadal.
Pel Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de les Festes de Nadal i Reis.
Dia 15/12. Concert “Cantem el Nadal”
Dia 21/12. Concert “Nadales de Bressol”.
Dia 24/12. Missa del gall, torronada popular i actuació musical “Nadales amb swing”.
Dia 25/12. Missa. Tot seguit, Concert de Nadal.
Dia 26/12. Cagada del Tió.
Dia 28/12. Cursa del Pastoret i hora del conte.
Dia 29/12. Arribada del Patge Faruk i Xocolatada popular.
Dies 2 i 3/01. Parc de Nadal.
Dia 4/01. Taller de fanalets.
Dia 5/01. Arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient.
INGRESSOS - 450,00 €
DESPESES - 2250,00 €
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les festes de Nadal.
Intervencions:
Josep M. Casals. Aquest any els joves faran el parc de Nadal??
Respon el Sr. Alcalde dient que aquest divendres hi ha la reunió per parlar-ne, la idea és continuar fent-ho
com en anys anteriors.

13. Aprovació del Pla d’acció per a l’energia sostenible de Castellserà.
Atès que ha estat redactat el Pla d’acció per a l’energia sostenible de Castellserà.
Atès que aquest Pla inclou les accions que s’han de dur a terme per superar els objectius establerts per la
UE per al 2020, anant més enllà de la reducció del 20% de les emissions de CO2.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible redactat per ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP de
Tàrrega.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. És un document fonamentalment tècnic i orientatiu que despassa aquesta legislatura
i la propera. Entenem que és un document obert i hi donarem suport.
Sr. Marcel Pujol. Tal com varem comentar a la reunió informativa del passat divendres, es tracta d’un full
de ruta amb diverses actuacions pel que fa a l’estalvi energètic. Esperem que la Unió Europea tregui
ajudes pels ajuntaments adherits per tal de poder-les dur a terme.

14. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 63/2013. Inici d’expedient per la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’expedició de documents administratius
Decret 64/2013. Aprovació de la certificació núm. 2 corresponent a l’obra “Pavimentació de la Plaça Racó
d’Antany”.
Decret 65/2013. Per la contractació del servei d’esporga.
Decret 66/2013. Aprovació definitiva de l’àmbit del Polígon d’actuació PAU 20.
Decret 67/2013. Renovació d’una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
15. Moció presentada pel grup de CiU. Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir.
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la
ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el si de
l’Estat espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el futur
polític de Catalunya a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota
el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou
Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual
constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu
futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013.
El 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta
sobre el futur polític de Catalunya. En aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat,
Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics,
associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la corresponsabilitat de
tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes
el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva
base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat d’opinions de la
societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària
de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents
acords:
Primer. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la plataforma web
www.dretadecidir.cat
Segon. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin també a aquest
procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de
Catalunya.
Tercer. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació de
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Municipis per la Independència i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
16. Moció presentada pel grup de CiU. Moció de rebuig a la LOMCE del Govern Espanyol.
El Ple del Congrés dels Diputats de dijous 10 d’octubre va aprovar el projecte de l’anomenada Llei
Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) amb els únics vots a favor del Partit Popular.
La LOMCE representa un atac a l’autogovern de Catalunya perquè ignora les competències en matèria
educativa de la Generalitat recollides en el consens de la LEC i l’Estatut.
Així mateix, representa un atac al nostre model educatiu i lingüístic que des de fa més de 30 anys
garanteix el coneixement equivalent del català i del castellà (en les proves d’avaluació del Ministeri
d’Educació al 2010 el nivell de coneixement del castellà per part dels alumnes catalans era superior al de
la mitjana de l’Estat), així com també la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes de
Catalunya independentment de la seva llengua i origen.
Tal com clama la comunitat educativa, aquesta llei no segueix criteris pedagògics, ni tècnics, ni acadèmics,
sinó exclusivament polítics i partidistes, tot constatant que la voluntat d’espanyolitzar els alumnes catalans
expressada fa uns mesos pel ministre Wert és real i compta amb el suport del President Rajoy i tot el
govern espanyol del PP.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents
acords:
Primer. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que suposa un
atac frontal a l’autogovern de Catalunya i al model català d’ensenyament i d’immersió lingüística i que, en
canvi, no aporta cap millora a la qualitat educativa.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no només no es pot
aturar sinó que ha de seguir avançant en la seva contribució a la cohesió social i a la formació de qualitat
dels alumnes.
Tercer. Donar suport al Govern de la Generalitat en la defensa del nostre model educatiu i lingüístic, així
com en la interposició d’un recurs davant el Tribunal Constitucional per considerar la LOMCE
inconstitucional i contrària a l’Estatut.
Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, al President del Govern espanyol, al Consell Escolar Municipal i a les diferents associacions
de mares i pares d’alumnes del municipi.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
17. Moció per donar suport a la modificació dels Decrets Autonòmics 160/1996 i 161/1996, de 14 de
maig, per tal de que no es retiri la compensació del cost del menjador ni del transport escolar als
pobles agregats.
Atesa la denegació de la compensació gratuïta del transport i menjador escolar, a diferència de com ho
han estat essent fins ara, per part de qui ostenta la titularitat i competència dels serveis, el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i de qui té delegada la gestió dels mateixos, els Consells
Comarcals.
Atès que els pobles agregats i EMD’s no disposen de cap centre educatiu que els hi garanteixi l’accés al
dret universal a l’educació de forma gratuïta i han de desplaçar-se forçament fins a una altra població del
seu municipi on s’ubiquen els centres docents del seu corresponent municipi.
Atès que la naturalesa i les condicions de distància dels pobles agregats de la província de Lleida són
substancialment diferents respecte dels pobles agregats de les zones metropolitanes, essent
representatius d’una gran extensió del territori lleidatà amb molt poca densitat de població resident fixa i
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lligada al territori, fets que ens fa substancialment diferents respecte de les zones metropolitanes, fins al
punt de suposar la desaparició dels mateixos davant la imposició del cost de la compensació de Transport
i menjador escolar gratuït.
Atès que la condició d’agregats i EMD’S, deriva directament de la indefensió dels NOSTRES POBLES per
la insuficiència de medis econòmics, materials i personals per gestionar els serveis mínims obligatoris
establerts per la legislació, fet que implica de per sí una circumstància PROU SINGULAR com perquè LA
REALITAT GEOGRÀFICA DELS NOSTRES POBLES sigui considerada una NECESSITAT
SOCIOECONÒMICA suficient per motivar una acció de caràcter compensatori amb l’objectiu de fer efectiu
el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació EN LES ZONES RURALS que mereixen especial
protecció i que no han de patir una penalització ni un greuge, assumint un cost imposat (transport i
menjador escolar) per escolaritzar els seus alumnes dins de l’ensenyament obligatori.
Atès l’article 2 a) del Decret de la Generalitat de Catalunya 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el
servei escolar de menjador de caràcter preceptiu, i que l’article 1 a) del Decret de la Generalitat de
Catalunya 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport, no garanteixen
l’accés gratuït als alumnes dels pobles agregats ni EMD’s, a la vegada que promouen la discriminació
entre alumnes que tenen garantit l’accés gratuït a l’educació obligatòria pel fet de tenir el centre docent en
la seva població de residència, vers la resta d’alumnes que no disposen d’aquesta circumstància.
Atès que la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig, preveu evitar aquest desequilibri territorial en
les zones rurals als efectes de garantir el dret universal a l’educació, i que delega dins de les competències
autonòmiques el garantir aquest dret universal.
Es proposa l’adopció dels següents acords :
Primer. Instar als Grups Parlamentaris a presentar conjuntament la proposta de resolució de la petició
registrada per part dels pares i mares dels pobles agregats de la Província de Lleida, a la Comissió
d’Ensenyament del Parlament de Catalunya, i donar-li suport, unànimement.
Segon. Donar suport unànime a la vegada que instar al Govern de la Generalitat per a:
Que s’ampliïn els articles 2 a) del Decret de la Generalitat de Catalunya 160/1996, de 14 de maig, així com
el 1 a) del Decret de la Generalitat de Catalunya 160/1996, de 14 de maig, incloent el següent grup de
criteris a complir conjuntament:
No disposar d’oferta del nivell educatiu corresponent en el poble de residència.
No tenir habilitat cap pas de vianants que connecti el poble de residència amb el poble on s’ubiquen els
centres docents del seu corresponent municipi.
Que el poble de residència tingui una densitat demogràfica de menys de 290 habitants empadronats, per a
pal·liar la desigualtat territorial i garantir la supervivència dels pobles petits.
Tercer. Fer arribar l’acord a la presidenta del Parlament així com a tots els grups parlamentaris.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Sr. Josep M. Casals. Soc coneixedor d’aquesta temàtica ara i anteriorment. Hi donarem suport. Voldríem
des del Consell Comarcal tenir diners suficients per assolir aquest servei però aquesta és una qüestió que
depèn del Govern de la Generalitat.
18. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. El ple anterior varem fer un prec referit a posar uns cartells/senyalització dient
“Castellserà municipi per la independència” i vull preguntar que en pensa el govern d’aquesta proposta i si
es durà a terme aquesta retolació.
Sr. Marcel Pujol. S’ha demanat diferents pressupostos per a senyalització i també s’ha inclòs la petició de
pressupostos per aquests cartells.
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 vint minuts, del que com a secretària en dono fe.
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