ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 02/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 25 de gener de 2021
HORA: 21.30 hores
LLOC: Ple telemàtic retransmès amb directe per l’enllaç:
https://www.youtube.com/channel/UCCIdwV73UE2nzdgkqitpy3g i via la plataforma ZOOM.
ASSISTENS A LA SESSIÓ:
Marcel Pujol Coll
Núria Boncompte Torres
Helena Laplana Gené
Jordi Ginestà Miró
Mercè M. Perera Folguera
Jordi Vicioso Canela
David Prades Gené

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet
A Castellserà, a 25 de gener de 2021, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la
presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient
de membres per la vàlida realització de la sessió, abans d’iniciar la sessió, de conformitat amb el
que preveuen els articles 106 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 83
i 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, el Sr. Alcalde
sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia del següent punt d’urgència no inclòs a l’ordre del dia
que ha estat proposat pel Sr. Jordi Ginesta amb registre d’entrada 49-2020 de data 22 de gener
de 2021;
- Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre.
La declaració d’urgència és aprovada per unanimitat dels assistents, majoria suficient d’acord amb
l’article 47.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel que
s’inclou com a punt vuitè abans del punt relatiu al de precs i preguntes.

Es passa a resoldre els següents:

1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària
07/2020 de data 27 d’octubre de 2020, sessió extraordinària 08/2020 de data 9 de desembre de
2020, sessió extraordinària 09/2020 de data 28 de desembre de 2020 i sessió extraordinària
urgent 01/2021 de 20 de gener de 2021 són aprovades per la unanimitat de tots els membres
presents.
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2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.

Hermex ibèrica SL

Anti-pinçament de dits

Urgell Net, SA

Recollida escombraries desembre

Eduard Segui Ferreteria SL

Devolució broques

-60,29

Eduard Segui Ferreteria SL

Material vari

459,27

Punt de Servei Xopluc SL

Carburant vehicles

246,42

Electro-Tarr SCCL

Llums per festes

358,50

Codina Vending, SL

Higienització i manteniment font d'aigua

12,10

Miquel Rafel Campas

Control colònia coloms

544,50

Rodriguez Ros Advocats, SLP
Hospital Veterinari de l'Urgell

Serveis jurídics
Eutanàsia i incineració gat

572,73
106,00

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament urbanístic novembre

138,85

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament informàtic 4t trimestre

418,03

Carbòniques Domingo SL

Paper higiènic escola

144,50

Ecoviv, SCCL

Netejar estufa pellet- local dones

96,80

FCC Aqualia SA

Manteniment planta potabilitzadora

2.695,26

Cons per a la gestió dels residus urbans

Cànon de dipòsit controlat desembre 19

1.401,92

Eduard Segui Fontaneria SLU

Material vari

22,72

Correus i Telègrafs

Serveis postals

512,86

ABS Informàtica, SL
Jarditec SL

Contracte manteniment programa tributs
Arreglar aspersor i ressembrar camp de futbol

2.566,41

Sebastià Folguera

Treballs varis

1.237,50

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedient 01/2021 Magda Vilapriño Saries
Expedient 04/2021 Pijuan Vall, SL
Expedient 75/2020 Armengol Marsinach
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
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90,27
4.674,85

306,84

4. Aprovació, si escau, de padrons de la taxa de brossa del 2021 i subministrament
d’aigua potable corresponents al segon semestre del 2020.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de
subministrament d’aigua del 2n. semestre 2020 i taxa pel servei de recollida de brossa 2021.
El Ple ACORDA l’adopció del següent:
Primer.- Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. semestre de 2020 i taxa pel
servei de recollida de brossa 2021.
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 a la secretaria de l’ajuntament en hores d’oficina
Sotmès a votació es aprovat per la totalitat dels membres presents. (7 vots a favor).

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 5/2020.
Atès la necessitat de tramitar un expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes i
anul·lacions de partides de despeses, vist que hi ha despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és insuficient.
Per tot l’exposat el Ple ACORDA;
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes i anul·lacions de crèdit, per
import de 7.535,97€, d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida
466.00.336
227.99.231
623.01.171
160.00.323

Nom

Consignació
inicial

Conveni Serra Bellmunt Almenara
Assistent Social
Adquisició camioneta
Quota SS personal neteja

550,00
6.000,00
46.341,70
4.200

Proposta
d’increment
502,26
6.495,00
0,09
538,62

Consignació
definitiva
1.052,26
12.495,00
46.341,70
4.738,62

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS: 7.535,97 euros.

2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

131.00.171

Personal ofici varis

160.00.171

Quota SS personal ofici varis

226.01.920

Despeses diverses protocol

Consignació inicial

Proposta
baixa

Consignació
definitiva

52.500

-4.400

48.100,00

19.425,00

-2.597,35

16.828,00

2.000

-538,62

1.461,38
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TOTAL BAIXES I ANUL·LACIONS: -7.535,97 euros.

2.Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
3.Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.

Sotmès a votació es aprovat per la totalitat dels membres presents. (7 vots a favor).

6. Aprovació, si escau, del projecte bàsic i d’execució per l’adequació i pavimentació
dels passos interior del cementeri.
Es proposa al Ple, l’aprovació del projecte executiu per a l’adequació i pavimentació dels passos
interior del cementiri de Castellserà, amb un pressupost d’execució per contracta de 33.366,05
euros (IVA inclòs).
En compliment de l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i de l’article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i del règim local de Catalunya, s’incoa
un tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies comptadors a partir del dia següent al
de la publicació del anunci, durant el qual es podran examinar els projectes i presentar les
al·legacions adients.
En cas de no presentar-se cap al·legació, els projectes s’entendran aprovats amb caràcter
definitiu.
El Ple Acorda:
Primer.- Aprovar el projecte executiu per a l’adequació i pavimentació dels passos interior del
cementiri de Castellserà, amb un pressupost d’execució per contracta de 33.366,05 euros (IVA
inclòs).
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies comptadors a partir
del dia següent al de la publicació de l’anunci.

Sotmès a votació es aprovat per la totalitat dels membres presents. (7 vots a favor).
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7.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Es dona compte del següents decrets:
102/2020
103/2020
104/2020
105/2020
106/2020
107/2020
108/2020
109/2020
110/2020
111/2020
112/2020
113/2020
114/2020
115/2020
116/2020
117/2020
118/2020
119/2020
120/2020

Adhesió plataforma digital col·laborativa municipal de NNTT Diputació de Lleida
Concertació préstec per l’adquisició d’un camió grua i bolquet
Elaboració pressupost 2021
Adjudicació contracte menor serveis. Esporga i neteja
Convocatòria Ple extraordinari
Canvi titularitat llicència urbanística 62/2019
Comunicació inici d’activitat del projecte sociocultural i escola de Màgia 67/2020
Autorització pagaments
Concessió Administrativa d'ús funerari a favor Francisco Sole Perez
Concessió directa subvenció nominativa prevista al pressupost 2020
Autorització pagaments bestreta caixa
Retirada Vehicle via pública
Retirada Vehicle via pública
Convocatòria Ple extraordinari
Aprovació de pagaments
Aprovació de pagaments
Atorgament llicència d'obres. Mas Xerril SAT n.1522 Expedient: 52/2020
Comunicació prèvia d'obres. Expedient: 72/2020
Atorgament llicència d'obres. Manel Blas. Expedient: 73/2020

El Ple en resta assabentat.
8. Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre
El Sr. Jordi Ginesta, procedeix a la lectura del manifest.
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l’exalcalde
d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé. Una
nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit polític i que, a més, es dona en ple procés
electoral sent el conseller Solé el responsable d’organitzar les properes eleccions al Parlament de
Catalunya. Es tracta, doncs, d’una interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa.
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania les
eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és l’únic alcalde o
alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una
sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en mans
del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència de venjança, i ens reafirmem en el
convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la causa
general contra l’independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració
dels drets polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les preses i
exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives.
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte polític català
és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d’Amnistia per posar
immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la presó sense haver
comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones represaliades, i fer
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possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar indiscutiblement en un
referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l’exercici al
dret d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar la paraula al poble i decidir
democràticament i de forma lliura el futur del nostre país.
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, tornem a
reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir que, malgrat ho
intentin, res l’aturarà.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era alcalde l’1
d’octubre de 2017.
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general
independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la llibertat
immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades.
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del
conflicte.
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en
tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el
conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per
solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord.
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups parlamentaris
del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes.
Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents.
9. Precs i preguntes.
El Sr. Jordi Ginesta manifesta que avui els condemnats per desobediència són els polítics però
que el dia demà pot ser qualsevol ciutadà.
El Sr. Marcel Pujol comenta que la situació de repressió no sol és pels polítics sinó que també dels
activistes i ciutadans de peu.
No se’n suscita cap més. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les
22.00 hores, de la qual s’estén la present acta.

L’Alcalde,

Marcel Pujol Coll

En dona fe,
La Secretària,

Anna Sentís Freixinet
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