ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE MARÇ DE 2014

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 vint-i-set i trenta
de gener de dos mil catorze, 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 de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
4. Acord per la devolució d’una fiança a l’empresa Amper Solar SCP.
Atès que ha estat tramitat l’expedient per la devolució d’una fiança dipositada per l’empresa Amper Solar
SCP per respondre del contracte d’obra “Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat
públic de diversos carrers i places de Castellserà”
Atès que durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions i que el tècnic municipal ha
informat favorablement el retorn d’aquesta fiança.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Procedir a retornar la fiança dipositada mitjançant aval per Amper Solar SCP de Balaguer per respondre
del contracte referit i per un import de tres mil sis-cents setanta-set euros amb deu cèntims (3.677,10 €).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits

5. Acord per l’adjudicació de la gestió del bar de les piscines municipals mitjançant arrendament.
Atès que per acord del Ple d’aquesta Corporació de data 27 de gener de 2014, es va aprovar l’expedient
de contractació juntament amb el plecs de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del
contracte del servei de bar de les piscines municipals, mitjançant arrendament.
Atès que la Mesa de contractació, en la reunió del dia 24 de febrer de 2014, va acordar proposar
l’adjudicació del referit contracte al Sr. Juan Ramon Àvila.
Atès el que es disposa a la Llei de Contractes, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa l’adopció del següent acord :
1r.- Adjudicar el contracte per a l’arrendament del bar de les piscines municipals al senyor Juan Ramon
Àvila de Castellserà, pel preu de tres-cents cinquanta euros mensuals més IVA (350,00 €), amb subjecció
al plec de clàusules administratives particulars aprovades.
2n.- Requerir a l’adjudicatari perquè aporti la fiança definitiva xifrada en mil euros.
3r.- Citar a l’adjudicatari perquè el dia i hora que oportunament s’indicarà concorri a formalitzar el contracte
administratiu corresponent.
4t.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de candidats que han pres part en la licitació i que no
han resultat adjudicataris.
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5è.- Facultar al Sr. Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius
els acords precedents.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 al pressupost de 2014.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm.1 mitjançant transferències de crèdits que
afecta al pressupost de 2014. 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 inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 per mitjà de transferències de
crèdit.
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.
Modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’any 2014.
Partides que disminueixen:
27000 929 Despeses imprevistes
46500 230 Trans. Corrents comarques - Assistent social
Total ........................

-6.000,00
-600,00
-6.600,00

Partida que augmenta:
62102 165 Inversió enllumenat

6.600,00
Total......................... 6.600,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. 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 quart 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 quart trimestre:
Factures pendents de pagar dins el període legal a final de trimestre per import de 8.357,55 € i factures
pendents de pagar fora del període legal a final del trimestre per import de 0,00 €.
Així mateix s’assabenta a la Corporació que en aquesta data la quantitat que ens deu la Generalitat de
Catalunya ascendeix a 142.527,35 €
8. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 4/14. Concessió de llicència de primera ocupació d’un habitatge.
Decret 5/14. Aprovació definitiva del PAU-10.
Decret 6/14. Resolució de l’al·legació presentada pel Sr. Josep Fabregat Batlle.
Decret 7/14. Concessió de llicència d’obres a Industries Mecàniques Fabregat SL.
Decret 8/14. Ampliació de la jornada laboral de l’auxiliar administratiu de l’Ajuntament amb una hora diària i
de l’auxiliar de biblioteca amb 3 hores setmanals.
Decret 9/14. Concessió de pròrroga de llicència d’obres.
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Decret 10/14. Inici d’expedient per a la modificació de crèdit 1/2014.
9. Declaració institucional.
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un
Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de Castellserà, i per
unanimitat vol manifestar:
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, que farà possible la
celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur
col·lectiu.
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble
català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat.
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte
democràtic, decidint el seu destí.
10. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. En primer lloc fer un agraïment per atendre el prec que varem fer respecte la
senyalització sota els cartells indicatius del nostre municipi del rètol que fa referència a la nostra voluntat
del camí cap a la independència.
Sr. Marcel Pujol. Comentar-vos que haurem de canviar d’indret de col·locació donat que els cartells
indicatius del municipi són propietat de la Diputació de Lleida i no s’autoritza la col·locació d’altres cartells
en el mateix suport. Buscarem un altre indret i farem el trasllat dels cartells indicatius.

Sr. Josep M. Casals. I ja per finalitzar el tema de les preguntes que l’hi hem formulat en dos cartes i
entenent que no s’han respost en la literalitat plantejada, i aprofitant l’oportunitat que ens brinda el Ple de
poder fer les preguntes que s’escaiguin, passo a repetir-l’hi les preguntes i li agrairíem que ens en donés
resposta o ens digui si la interpretació que n’hem fet és la correcta.
El passat 16 de setembre, en l’acte d’inauguració de l’edifici de “La Garuta”, en el seu discurs institucional
vostè va dir entre altres:
“En aquest poble es comencen moltes obres i no se n’acaba cap o bé no s’acaben”. Si no és exactament
així li agrairia la frase literal que va dir. Reconeix aquesta afirmació en el seu discurs?
Sr. Marcel Pujol. El que vaig dir exactament és: a Castellserà hem tingut tendència a començar moltes
coses i deixar-les a mig fer.
Sr. Josep M. Casals. A quines moltes obres es refereix?
Sr. Marcel Pujol. Bàsicament al pavelló, residència i edifici la Garuta.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Parlant de la Garuta, suposo que va mirar-se l’expedient administratiu
abans de la inauguració per conèixer l’evolució d’aquesta obra i poder parlar-ne en el seu discurs amb
rigor i objectivitat . Va fer-ho, va mirar-se l’expedient? La seva resposta ha estat que no van mirar-se
l’expedient perquè des del seu punt de vista no feia falta. És correcte?
Sr. Marcel Pujol. Si, és correcte.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Podria dir-me, a l’any 1999, quant el Grup de CIU assoleix el govern
municipal, que hi havia fet en referència a aquesta obra ? Penso que després del que va dir és un deure
tenir informada a la ciutadania. La seva resposta ha estat que no saben la resposta, que suposen que ho
va fer el govern de CIU?
Sr. Marcel Pujol. Sí.
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Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Al parlar de la rehabilitació i el seu finançament quin govern municipal
ha estat l’artífex de la signatura dels diferents convenis que s’han signat fins a esdevenir el definitiu i poder
finançar bona part de l’edifici? La seva resposta ha estat que no saben la resposta, que suposen que ho va
fer el govern de CIU?
Sr. Marcel Pujol. És correcte.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Amb quin govern municipal va realitzar-se el projecte d’execució de la
rehabilitació del edifici de la garuta? La seva resposta ha estat que no saben la resposta, que suposen que
ho va fer el govern de CIU?
Sr. Marcel Pujol. Sí.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Quin govern va fer l’actualització del pressupost inicial? La seva
resposta ha estat que no saben la resposta, que suposen que ho va fer el govern de CIU?
Sr. Marcel Pujol. És correcte.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Quin govern –mitjançant preguntes al congrés dels Diputatsdemanava la incorporació en el pressupost d’aquesta obra i la seva execució? La seva resposta ha estat
que no saben la resposta, que suposen que ho va fer el govern de CIU?
Sr. Marcel Pujol. Si, és correcte
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Quin govern NO va acceptar que Fomento ens donés l’aportació
inicial prevista perquè realitzéssim nosaltres la contractació de l’obra, reivindicant el que estava redactat al
conveni i que fos la Generalitat o bé Foment qui contractes l’obra? La seva resposta ha estat que no saben
la resposta, que suposen que ho va fer el govern de CIU?
Sr. Marcel Pujol. Sí.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Quin govern municipal hi ha hagut a Castellserà quan s’han realitzat
totes les contractacions d’obra d’aquesta rehabilitació? La seva resposta ha estat que no saben la
resposta, que suposen que ho va fer el govern de CIU?
Sr. Marcel Pujol. És correcte.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Amb quin govern municipal s’ha fet la modificació del projecte per
poder acabar l’obra amb l’aportació de 140.000 € per part de l’Ajuntament i 140.000 € per part de Cultura?
La seva resposta ha estat que no saben la resposta, que suposen que ho va fer el govern de CIU?
Sr. Marcel Pujol. Sí.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Podria dir-me quins recursos econòmics generats per l’actual
consistori han destinat a la rehabilitació de l’edifici? (no als accessos) En aquesta pregunta no hem trobat
resposta.
Sr. Marcel Pujol. Poca cosa, uns mil euros.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Hi havia tot el finançament consolidat i l’obra contractada per acabar
la rehabilitació quan van entrar vostès al Ajuntament? En aquesta pregunta no hem trobat resposta.
Sr. Marcel Pujol. Sí, hi era.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Van trobar al entrar a l’Ajuntament el finançament consolidat per
l’adquisició del mobiliari de la biblioteca? En aquesta pregunta no hem trobat resposta.
Sr. Marcel Pujol. Finançament sí però no la disposició dels diners.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Podríem concretar la seva participació en la inversió d’aquesta obra
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en l’adquisició dels patis del C/ del Pont i la construcció de la plaça ? En aquesta pregunta no hem trobat
resposta.
Sr. Marcel Pujol. Sí.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: En quan quantifica aquesta inversió? En aquesta pregunta no hem
trobat resposta.
Sr. Marcel Pujol. Amb uns quaranta mil euros.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Creu que si haguéssim continuat en el govern no l’haguéssim
acabat? En aquesta pregunta no hem trobat resposta.
Sr. Marcel Pujol. Suposo que sí que ho haguessin acabat.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Després de tot això, que és per a vostè no acabar les obres? En
aquesta pregunta no hem trobat resposta.
Sr. Marcel Pujol. Que els edificis no estiguin enllestits per poder ser utilitzats adequadament.
Sr. Josep M. Casals. Parlant del Centre Integrat de serveis d’atenció a la gent gran. En la pregunta: És
correcte dir que per l’acabament de l’obra falta el mobiliari i l’equipament de la cuina i la bugaderia? En
aquesta pregunta no hem trobat resposta.
Sr. Marcel Pujol. És correcte
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Podríem dir que l’obra està realitzada entre un 80% i un 90% ? En
aquesta pregunta no hem trobat resposta.
Sr. Marcel Pujol. Sí.
Sr. Josep M. Casals. En la pregunta: Creu que si haguéssim continuat en el govern no l’haguéssim
acabat? En aquesta pregunta no hem trobat resposta.
Sr. Marcel Pujol. Suposo que l’haguessin acabat, no ho dubto.

Sr. Armengol Vidal. Pregunta sobre els passos elevats que havien de fer-se i que no estan pressupostats.
Sr. Marcel Pujol. Continuem encara els tràmits amb la Diputació de Lleida per tal de poder-los dur a terme.
Finalment estan estudiant una normativa homogènia per la construcció de passos elevats que suposem
ens permetrà fer l’actuació amb asfalt.
A banda de les entrades al municipi s’han de fer en alguns punts perillosos com poden ser les sortides cap
a alguns camins que a més a més han estat demanats pel veïns.
Ja disposem de diferents pressupostos d'execució i al tractar-se d'un contracte menor un cop es puguin
executar tots a la vegada és podran contractar de manera ràpida donat que el tràmit administratiu és
senzill.
Sr. Armengol Vidal. Respecte del comentari a Peu de Serra sobre la rampa feta a la plaça del Racó
d'Antany, demana que hi passa i si hi ha cap problema.
Sr. Marcel Pujol. Aquesta no és la rampa d'accés a l'edifici en quan a la supressió de barreres d'aquest
espai. La definitiva d'accés a l'edifici no està construïda i estarà ubicada accedint a l’edifici per l’indret del
paviment de pedra de la plaça.
L'existent es va fer per donar una solució a les pendents de la plaça, tal i com estava previst en el projecte
executat.
Sra. Elisabeth Sanabria. Festa de Carnestoltes. El nostre reconeixement a la comissió de festes,
associació de Dones i Associació de Bitlles pel seu treball i dedicació i que com sempre ho han fet molt bé.
Com valoren vostès la festa?
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Sr. Marcel Pujol. Encara no ens ha donat temps de fer la valoració. Personalment i pel que fa l'afluència de
gent molt bé ja que va augmentar respecte a l'any passat.
En quan a l'avaria d’aigua que varem tenir, malament. No en varem ser sabedors fins arribar al pavelló que
ens ho van comunicar membres de l’associació de Bitlles. A partir de llavors vam demanar als treballadors
que fessin una actuació per tal de donar aigua almenys a un dels lavabos, i així és va fer. La solució no va
ser l’efectiva que haguéssim desitjat però no és va poder fer millor. Agrair als treballadors l'esforç per
solucionar l’avaria.
El problema va estar que es va fer una reparació d’unes aixetes al recinte de les piscines i amb aquesta
sense saber-ho es va tallar l'aigua que subministra el pavelló.
Som conscients que les condicions no eren les adequades i que no hagués tingut que passar.
Pel demés considero que la festa va anar bé.
Per la seva part tens alguna cosa més a dir?
Sra. Elisabeth Sanabria. No, a banda del fred que hi feia al pavelló.
Sr. Marcel Pujol. La calefacció del pavelló és provisional, és bona però és la que és. Ningú se’ns va
queixar de fred.
Hi havia quatre calefactors, dos van funcionar tota la nit, un tercer no va funcionar perquè va caure un tub i
va quedar desinstal·lat i un quart que també va funcionar tota la nit menys una estona que va quedar
desconnectat i quan ens van avisar el van tornar a connectar.
Sra. Elisabeth Sanabria. Ens han comentat que potser properament vindria el programa divendres a
Castellserà.
Sr. Marcel Pujol. Temps enrere mitjançant el Sr. Josep Borda vam fer arribar a TV3 un dossier informatiu
del municipi, del teixit associatiu, cultural, industrial .... per tal que poguessin valorar la possibilitat de venir
a fer el programa al nostre municipi.
La proposta va prosperar i fa pocs dies ens varen trucar per confirmar que vindrien la última setmana de
març.
Aquesta propera setmana hem de presentar un segon dossier més complert i especificatiu, amb tot el que
vulguem ressaltar del municipi, i per això tots podem fer-hi aportacions si així ho considerem. Aquest
segon dossier servirà per fer les entrevistes i triar finalment els continguts i les intervencions en directe.
El programa es farà des de la plaça Sitjar durant tres dies, també s’utilitzarà la Panera on es farà un
programa de radio en directe per Catalunya Radio.

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