ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2014

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions anterior.
Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de data set de juliol i
dotze d’agost de dos mil catorze, son aprovades per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Remarcar en quan al tema de la urbanització del carrer Joan Maragall, que la
diferència entre les diferents reunions feia referència a què es va criticar la manera de fer de l’anterior
govern i ara es fa el mateix, s’exerceix allò mateix que es criticava.
Sr. Armengol Vidal. Fer constar també que el Sr. David Barbero va comparar el poble amb el somorrostro.
Voldria saber en quin sentit feia aquesta comparació.
Sr. David Barbero. Ho vaig dir referint-me a les inversions fetes i comparativament amb totes aquelles que
encara queden i hem trobat per fer i que considero que son moltes les pendents per fer. Aquest va estar el
motiu de la comparació, potser la meva intervenció va ser desmesurada però la vaig fer en aquest sentit.
Sr. Armengol Vidal. Crec que no n’hi havia per fer aquesta mena de comparació.
Sr. David Barbero. Aquesta va estar la meva intervenció perquè així ho veia i pensava i li explico en el
sentit que jo vaig fer aquesta comparació. Crec que es tan respectable com qualsevol altra.
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 potabilitzadora va fallar alguna bomba??
Sr. Marcel Pujol. Hi va haver un problema a la planta amb el dipòsit del coagulant però ara en aquest
moment no li puc dir si aquesta factura correspon a aquesta avaria o alguna altra.
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 2014.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de
subministrament d’aigua primer semestre de 2014 i conservació del cementiri municipal 2014.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2014
i conservació del cementiri municipal 2014.
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.
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5. Acord per a la concessió de subvencions a diferents entitats.
Atès que diferents entitats han sol·licitat subvenció per fer front a despeses d’activitats.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir les entitats que es relacionen a continuació les subvencions que s’especifiquen.
Club de Bitlles Sant Sebastià.
Activitat: Celebració del desè aniversari del club.
Subvenció: 345,50 euros.
INS Ermengol IV.
Activitat: Edició revista Notícies
Subvenció: 100,00 euros.
Associació de Dones l’Esclat
Adquisició de mobiliari de cuina.
Subvenció: 361,60 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.
6. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 al pressupost de 2014.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 que afecta al pressupost de l’exercici 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. 2/2014 que es finançarà amb majors
ingressos i baixes de partides de despeses.
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. 2 del pressupost de l’any 2014.
INGRESSOS
396-10
450-62
761-02
761-00
761-01
621-00 155

DESPESES
20300-336
21000-155
22609-337

Quotes urbanització i enllumenat
Subv. Consultori mèdic
Subv. Energia sostenible
Subv. Urbanització Joan Maragall
Subv. Mobiliari biblioteca

7.100,00
3.000,00
5.265,00
30.000,00
2.635,00

Disminució despeses Pav. Av. Esport
TOTAL INGRESSOS

21.950,00
69.950,00

Lloguer caseta excavacions
Conservació i reparació vies públiques
Politiques de dones i joventut

600,00
2.000,00
2.000,00
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46500-336
60900-155
61901-155
61902-155
62101-155
62102-165
62301-342
62500-332
62600-332
62901-338
62902-312
63203-337
63204-342
68900-336

Consell Comarcal - Inversió excavacions
Mobiliari urbà
Arranjament voreres
Passos elevats
Urbanització Joan Maragall
Actuacions enllumenat
Reg camp de futbol
Mobiliari biblioteca
Material informàtic
Adquisició de taules
Material mèdic
Local Associació de Dones
Tanca piscines
Excavacions arqueològiques
TOTAL DESPESES

2.000,00
3.000,00
3.660,00
9.000,00
30.000,00
3.400,00
5.000,00
3.200,00
290,00
2.000,00
600,00
2.000,00
600,00
600,00
69.950,00

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 segon trimestre de 2014, 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 0,00 € i factures
pendents de pagar fora del període legal a final del trimestre per import de 3.599,66 €.

8. Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya
del 9 de novembre de 2014.
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en
llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s’emmiralla en un
cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara
fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les
constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, com
a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada
de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà,
l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior
assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar
que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estàvem
disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler
decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va
propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010.
De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de
les forces polítiques del país. Varem omplir Barcelona el 2012, varem travessar Catalunya amb la Via
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la
transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona.
La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el
procés.
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Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats
perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en
l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a
la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no
s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa
ferma d’uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus
objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets
ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la
ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per la
defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita,
sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i polític
té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels
Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels
Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després d’haver
seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de
Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de Catalunya
per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens hem compromès
a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les
eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el departament
competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participarhi de manera activa, cívica i pacífica.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de
l’Ajuntament de Castellserà amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.
Segon. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits
polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el
marc legal que és la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i
dels seus representants.
Tercer. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al
secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la
UE i al president de la Comissió Europea.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
9. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 28/14.Per participar en la convocatòria de subvencions per a càrrecs electes.
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Decret 29/14. Modificació de llicència ambiental per ampliació d’activitat ramadera.
Decret 30/14. Inici d’expedient per a l’adquisició de vasos reutilitzables.
Decret 31/14. Contractació de l’adquisició de vasos amb l’empresa Ecologia per festes SL de Sallent.
Decret 32/14. Concessió de llicència d’obres per a la reforma d’un habitatge al carrer Les Eres 68.
Decret 33/14. Contractació de personal de neteja per cobrir la substitució de vacances.
Decret 34/14. Delegació de funcions de l’alcaldia per absència.
Decret 35/14. Inici d’expedient per la imposició i ordenació de contribucions especial al carrer Joan
Maragall.
Decret 36/14. Acceptació de la renúncia d’una llicència d’obres concedida a la Cooperativa d’Ivars.
Decret 37/14. Contractació del servei de neteja a fons per als edificis de l’escola i llar d’infants.
Decret 38/14. Inici d’expedient per la contractació de les obres de Pavimentació i clavegueram del carrer
Joan Maragall.
Decret 39/14. Inici del procediment d’adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat per les
obres de Pavimentació i clavegueram del carrer Joan Maragall.
Decret 40/14. Aprovació de l’expedient i plecs de clàusules administratives per les obres de Pavimentació i
clavegueram del carrer Joan Maragall.
Decret 41/14. Concessió de llicència d’obres per l’ampliació d’una granja porcina al polígon 7 parcel·les 2,
3 i 8.
10. Precs i preguntes.
Sr. Marcel Pujol. Demà a les set de la tarda es faran les concentracions davant els Ajuntaments de
Catalunya amb motiu de la impugnació del Decret de la consulta pel Tribunal Constitucional. Hi esteu tots
convocats.
Sr. Josep M. Casals. Hi ha un calendari per fer la neteja dels embornals als diferents carrers?
Sr. Marcel Pujol. Es mira de fer un cop a l’any però no hi ha una data fixada per aquestes tasques.
Sr. Josep M. Casals. I el repintat de passos de vianants?
Sr. Marcel Pujol. Es van comprar els materials a principi d’any i estaria fet si no hagués estat per la calor
d’aquests últims dies. Es mirarà de fer les properes setmanes.
Sr. Josep M. Casals. Tenim dades del funcionament de la recollida selectiva, o indicis de no eficiència?
Sr. Marcel Pujol. Per les dades que disposem hi ha menys eficàcia. El proper mes es faran les valoracions.
Es preveu fer nous plantejaments així com una campanya informativa. Per aquestes tasques de reforç
disposem d’una subvenció demanada pel Consell Comarcal a l’ARC que encara no està resolta.
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa a la illa d’emergència de la deixalleria sembla que se’n fa un mal ús.
Sr. Marcel Pujol. Ens trobem que hi ha molta gent que remena els contenidors i això provoca deixalles per
terra. D’altra banda també s’hi deixa molta brossa diferent de manera que si la deixalleria està tancada
igualment ens deixen el que duen a la part de fora. De totes maneres la deixalleria es neteja diàriament.
Sr. Armengol Vidal. Hi ha persones que deixen la brossa tirant-la des del cotxe el que implica tenir més
brossa pel terra. També els contenidors que estan situats a la part del darrera queden buits. Potser
s’haurien de col·locar més cap al davant per a una millor utilització.
Sr. Josep M. Casals. Si te entès bé David, hi ha alguna zona de Castellserà que semblaria el somorrostro.
Sr. David Barbero. És un símil per una qüestió d’abandonament.
Sr. Josep M. Casals. En quin sentit hi ha zones que no estan prou bé?
Sr. David Barbero. Voreres a diferents indrets que estan en mal estat i altres zones amb un estat de
conservació deficient.
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Sr. Josep M. Casals. Vaig enrere i durant dotze anys varem fer moltes inversions i molts carrers, entre
altres el Linyola, Casetes, Dr. Borrell, Lleida o Migdia.
Sr. David Barbero. Hem parla d’uns anys en que hi havia molts més diners que actualment, però de zones
en mal estat n’hi ha al municipi.
Sr. Josep M. Calsals. Hi havia més diners que ara, sí, però calia anar-los a buscar. No tots els municipis
van rebre la mateixa quantitat de diners.
Estic convençut que tothom ha fet el que ha pogut per contribuir a millorar el poble. És impossible acabarho tot.
Sr. David Barbero. Amb els diners que van invertir a la residència els haguessin posat als carrers i voreres,
ara ho tindríem tot de manera diferent. I clar ara la residència sense acabar i sense utilitzar.
Sr. Josep M. Casals. Els ciutadans a les eleccions voten i així van fer-ho durant tres legislatures, això vol
dir alguna cosa en un mandat d’eleccions.
Jo la veuré funcionar i funcionarà, a curt o mig termini. I benvingudes totes les obres que es puguin fer.
Sr. Marcel Pujol. Agraïm que ens relacioni les obres fetes durant les seves legislatures. Nosaltres sempre
hem agraït la feina feta. Ara bé també hi ha coses que estant espatllades.
La residència oberta serà una bona obra amb uns bons serveis, com ho pot ser la Garuta i el pavelló quan
també estiguin acabats.
Tant de bo puguem fer moltes coses, no perquè les hagi fet jo, sinó perquè quedin al poble.
Vull recordar una intervenció del Sr. Armengol Vidal en la que feia referència a les coses urgents que no
hem fet nosaltres. Nosaltres fem referència també a les coses que eren urgents i que es podien haver fet
abans com les voreres del carrer Santa Maria i que tampoc es van fer.
Sr. Josep M. Casals. La meva intervenció ha estat amb motiu de les al·lusions al que es trobava pendent
de fer. Sempre quedaran coses per fer.
Jo no he entrat mai a dir el que havien deixat abandonat els anteriors governs, tothom té el temps que té
per fer-ho.
Sr. Marcel Pujol. Son qüestions diferents les voreres i la urbanització del carrer Joan Maragall. Nosaltres
no farem ni més ni menys però si hi ha coses urgents que n’hi ha, les farem.
Sr. David Barbero. Cadascú té la seva opinió de com es veuen les coses i la meva és aquesta.
Sr. Armengol Vidal. La comparació no és valida.
Sr. Jordi Vicioso. Tot això va venir per la pavimentació del carrer Joan Maragall i d’aquí la frase en aquell
context.
Sr. David Barbero. Va ser una comparació potser exagerada però és la meva opinió, ho veig així. Jo també
escolto altres opinions que a mi potser tampoc m’agraden però les respecto.
Sr. Josep M. Casals. El debat democràtic es pot fer i tirar endavant.
Nosaltres varem votar en contra del carrer Joan Maragall perquè teníem altres prioritats. No passa res.
Això no vol dir que estem en contra de fer inversions.
Sr. Marcel Pujol. Nosaltres quan érem a l’oposició sempre votàvem a favor dels projectes i de les
subvencions i vostès han votat en contra.
Sr. Jordi Vicioso. Vull incidir en que l’execució de la urbanització del carrer Joan Maragall s’ha tirat
endavant com s’hagués fet amb la de l’Av. Esport que finalment s’ha paralitzat perquè de moment les
subvencions del PUOSC s’han suspès per aquest any 2014.
Sr. Josep M. Casals. Hem exercit el nostre dret que la taula de debat ens dóna.
Sr. Isaac Martinez. Hi ha un estudi per a la construcció de nous nínxols.
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Sr. Marcel Pujol. Varem demanar qui estava interessat en adquirir-ne i tenim cinc o sis sol·licituds. S’ha
demanat pressupost a dos empreses que fan nínxols amb sistemes diferents. Un cop tinguem els preus
s’encarregarà el projecte al Genís Rovira, amb qui ja s’ha parlat.

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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