ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 06/2020
SESSIÓ EORDINÀRIA
DIA: 28 de setembre de 2020
HORA: 19.30 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
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 28 de setembre de 2020, 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
dels membres per a la vàlida realització de la sessió, abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde
manifesta la necessitat d’incloure un nou punt en l’ordre del dia, relatius al següent assumptes:
-

Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la
Generalitat de Catalunya.

D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Reial Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el TRLMRLC i 82.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el ROF, el Ple ratifica la urgència del assumpte i s’acorda ampliar l’ordre del dia amb el punt 8,
passant el punt de precs i preguntes al número 9.

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 4/2020
de data 5 de maig de 2020 i 5/2020 de 7 de setembre de 2020 són aprovades per la unanimitat de
tots els membres presents.

Avinguda Catalunya, 4 - 25334 Castellserà - Tel. 973 61 00 05 - Fax 973 61 03 11
www.castellsera.cat - ajuntament@castellsera.cat

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.

Teixidó Associats Consellers SLU

Treballs gestoria

327,97

Xip Xap, SL

Hamelí - Castellserà de Nit

842,16

Nnology Solar Lleida, SL

Fabricació porteries per l'escola

572,79

Jordi Bosch Utges

Reparació tractor segadora

113,51

Eduard Segui Ferreteria SL

Material vari

35,15

Roger Alsina Carretero

Picar camins

3.107,28

Juan Alsina Condal

Arranjament camins

1.974,11

Juan Alsina Condal

Arranjament carrers

292,21

Juan Alsina Condal

Piscines

228,69

Juan Alsina Condal

Cementiri

88,93

Juan Alsina Condal

Jardins

482,78

Juan Alsina Condal

Deixalleria

127,05

Juan Alsina Condal

Planta potabilitzadora

254,15

Vunkers it Experts, SLU

Registraentrada.com

12,10

Exclusives Era SLU

Bobina paper mans

25,41

Societat Portal de Lleida, SL

Publicitat Castellsera de Nit

78,65

Sebastià Folguera

Jardins

Fidela Plana Ribe

Camp de futbol

101,02

Punt de Servei Xopluc SL

Carburant vehicles

210,44

Urgell Net, SA

Recollida escombraries agost

Laiccona, SL

Analítiques piscines

232,03

Exclusives Era SLU

Dispensadors paper escola

68,79

Construccions Adrià Eres

Reconstrucció tanca deixalleria

Correus i Telègrafs

Serveis postals

21,27

Vunkers It Experts, SLU

Telefonia mòbil i servei internet

220,05

Josep Marimon Gabernet

Compra de llibres biblioteca

484,88

Eduard Segui Ferreteria SL

Material vari

154,41

M Alba Minguell Cardeñes

Agenda cultural juliol-agost

139,36

BNP Paribas Lease Group, SA

Renting fotocopiadora agost

133,10

Anna Lloret Rovira

Accions prevenció violència masclista

870,40

Fusteria Prat Niña SL

Escola El Terrall

229,08

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament urbanístic març-abril-maig

894,80

Col·lectivitat de regants Nº2

Derrama vertedero

22,32

Carbòniques Domingo SL

Paper higiènic escola

187,08

Tecno Cortines - Antonio J. Martin Robles

Compra estors enrotllables

896,43

Puig Navas, SL

Operaris neteja mes d'agost

1.590,40

Eduard Segui Fontaneria SLU

Escola El Terrall

219,87

Teixidó Associats Consellers SLU

Treballs gestoria

327,97
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1.905,00

4.674,85

1.452,00

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 54/2020 Maria Josep Ballarín Bargalló
Expedient 55/2020 Ester Guasch Jimenez

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

4. Ratificació, si escau, del Text Refós de la modificació del Pla d’ordenació urbanística
municipal en diferents àmbits de gestió (PAU 2,4,5,6,7,8,9,10,13,15,19,20,21 i 22) del
municipi de Castellserà

Atès que en data 30 de gener de 2017 es va aprovar inicialment pel Ple la modificació del Pla
d’ordenació

urbanística

municipal

en

diferents

àmbits

de

gestió

(PAU

2,4,5,6,7,8,9,10,13,15,19,20,21 i 22) del municipi de Castellserà.

Es va posar a informació pública, per un termini d’un mes al Butlletí Oficial de la Província de data
15 de febrer de 2017, edicte al diari Segre de data 14 de febrer de 2020, tauler d’edictes i web
municipal. No es va presentar al·legacions.

En data 3 de maig de 2017 es va aprovar provisionalment en sessió plenària la modificació
puntual del POUM de Castellserà en varis àmbits de gestió (PAUs).

En data 26 de setembre de 2017 es va notificar la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida per la qual es suspenia l’aprovació definitiva i es sol·licitava per poder aprovar-ho la
certificació de la totalitat del sòl qualificat com a sistema; l’elaboració d’un estudi de les
mancances d’urbanització de cadascun dels polígons d’actuació urbanística, i la valoració de les
seves obres; informe de sostenibilitat econòmica; i aportar plànols d’ordenació del sòl urbà del
POUM degudament modificats.

Vist que es va fer tramesa de la documentació complementària a la CTU de Lleida, i per tal de
poder adoptar la resolució s’ha de ratificar i verificar el Text refós de la modificació puntual del
POUM de Castellserà en varis àmbits de gestió (PAUs).

Per tot això, el Ple ACORDA:
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PRIMER.- Ratificar el Text refós de la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en
diferents àmbits de gestió (PAU 2,4,5,6,7,8,9,10,13,15,19,20,21 i 22) del municipi de Castellserà.

SEGON.- Trametre la documentació de l’expedient de modificació puntual del POUM de
Castellserà en varis àmbits de gestió (PAUs) a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida
perquè l’aprovi definitivament.

Sotmès a votació, es ratifica per unanimitat dels membres assistents i majoria absoluta del nombre
legal (7 vots a favor).

5. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el servei català de trànsit

Vist que l’Ajuntament de Castellserà va subscriure un conveni de col·laboració per a l’assumpció
de la facultat de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes amb el
Servei Català de Trànsit.

Atès que l’art.49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix les
regles en quant al termini de vigència del conveni i determina que no pot ser superior a quatre
anys.

Vist que el proper dia 2 d’octubre de 2020 finalitza el conveni vigent és considera adient l’interès
per a la formalització d’un nou conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Castellserà, conforme a les clàusules que figuren a l’annex d’aquest acord.

Per tot l’exposat, es proposa al PLE:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de
les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en nom i
representació de l’Ajuntament de Castellserà, els documents que integren el conveni de
col·laboració.

Tercer.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit, als efectes oportuns.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres de la Corporació (7 vots a favor).
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6. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit núm. 4/2020, corresponent al
pressupost de l’exercici 2020.

Relació de fets.1.L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit
mitjançant:
Atès la necessitat de tramitar un expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat
amb baixes i anul·lacions de partides de despeses i majors ingressos, vist que hi ha despeses que
no es poden demorar fins a l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és
insuficient.
Vist que es vol concertat una operació de crèdit amb una entitat bancaria per poder fer front a la
compra mitjançant la Central de Compres de l’ACM d’un vehicle-camió per substituir el que tenen
actualment la brigada municipal, ja que es troba amb molt mal estat.
Vist que la Diputació de Lleida aprovat la concessió d’un Pla de Camins, per import de 10.586,18
euros, per atendre despeses pel manteniment i conservació de la xarxa de camins públics
municipals. Així mateix l’Institut d’Estudis Ilerdencs ha aprovat la concessió del Pla de cultura per
import de 4.646,00 euros, per atendre despeses destinades a l’àmbit cultural.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció per el projecte d’intervenció “Ruta
dels 4 aixoplucs” de l’Espai Natural de la Serra de Bellmunt-Almenara, dins de la línia de
subvenció per als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya, 2014-2020 per import de 15.017,27 euros.
2.L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i
crèdit extraordinari mitjançant baixes i anul·lacions de partides de despesa i majors ingressos, així
com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
3.La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient.
4. L’interventor ha emès:
INFORME DESFAVORABLE pels motius següents: El Pressupost general de l’exercici 2020,
incorporant la modificació de crèdit en tràmit, s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i objectiu del deute públic, de conformitat amb els articles 3 i 11 de la LOEPSF. No
obstant això no compleix amb la regla de la despesa i l’Ajuntament haurà de prendre les
mesures necessàries a fi que en la liquidació es compleixi amb la regla de la despesa.

Fonaments jurídics.-

2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen
que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent i no
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existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no ampliable, el president
incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos
tràmits i requisits que el pressupost.
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del RD
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació
pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent
líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions
pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà
d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es consideraran recursos efectivament
disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin
declarats necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total
no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en
compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost
i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 38
estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de
crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran
immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es
resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificarse la resolució dins del termini esmentat.
2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que els acords
de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres
presents.
2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, es
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.
2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, se
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al Ple
un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter
independent.
2.11. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el
següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.
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2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un pla
econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva
procedència.
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos
tràmits i requisits que el pressupost.
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple.
2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al
públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.
Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit
per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.

Per tot l’exposat el Ple ACORDA;
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i majors ingressos per al pressupost del present
exercici, per import de 79.566,97€, d’acord amb el següent detall:
Ingressos:
1/ Majors ingressos:
Partida
461-14
461-15
441-00
450-05
399-00
750-03
913-00

Nom
Subv. IEI Pla de cultura
Subv. Pla de camins
Retorn selectiva Urgell Net
OSIC – Biblioteca
Altres ingressos diversos
Subvenció Generalitat Espais Naturals
Préstec

Consignació
inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
900
0,00
0,00

Modificació

Consignació
inicial
4.000,00
3.000,00
600,00

Modificació

4.643,00
10.586,18
7.626,82
1500
1.452,00
15.017,27
46.341,70

Consignació
definitiva
4.646,00
10.586,18
7.626,8
1500
2.352,00
15.017,27
46.341,70

TOTAL MAJORS INGRESSOS: 87.166,97 euros.
2 / Anul·lacions dels crèdits de partides d’ingressos:
Partida
461-02
461-03
465-00

Nom
Subv. Diputació Castellserà de nit
Subv. Diputació Petits Bandolers
Subvenció CC Festa bandoler

-4.000
-3.000
-600,00

TOTAL BAIXES INGRESSOS: - 7.600,00€
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Consignació
definitiva
0,00
0,00
0.00

Les despeses són les següents:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida
480-00.341
210-00.454
225-02.1621
227-00 323
227-99 920
213.00.342
213.00.920
213.00.136
212.00.312
221.01.161
212.00.3422
227-99 920
212.00.342
212.00.3231
210.00.1531
210.00.171
212.00.1621
227.06.151
635.00.920
619.02.342

Nom

Consignació
inicial

Subv. Club Atlètic Castellserà
Camins
Servei recollida escombraries
Treballs
Treballs fets
fets altres
altres empreses
empreses -- Neteja
Neteja
Assessorament urbanístic i informàtic
Maquinària - Segadora de gespa
Revisions Ascensors
Manteniment extintors
Conservació i reparació residència
Subministres aigua
Conservació camp de futbol
Serveis de gestoria
Conservació piscines
Conservació escoles
Conservació vies públiques
Conservació jardins
Conservació deixalleria
Treballs altres empreses - Treballs tècnics
Mobiliari oficina
Arranjament piscines

4.500,00

1.000
18.000
50.500
3.500
4.200,00
900
450
1.000
5.000
12.000
3.000,00
3.500,00
6.000,00
3.000
12.500,00
3.000
500
12.000
3.015,20
10.000

Proposta
d’increment
2.500
5.000
12.500
1.000
1.000
600
100
500
5.723,836
3.000
1000
500
2.000,00
4.000,00
6.000
500
1.400
3.000
3.725,98
550

Consignació
definitiva
3.500
23.000
63.000,00
4.500,00
5.200,00
1.500,00
550
1.500
10.723,84
15.000,00
4.000,00
4.000
8.000,00
7.000,00
18.500
3.500
1.900
15.000
6.741,18
10.550,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS: 54.150,00 euros.

2/ Crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
Increment

Consignació
definitiva

623-01 171

Adquisició camionet

0,00

46.341,70

46.341,70

689-02 432

Espais naturals

0,00

21.449,29

21.449,29

913.00.11

Amortització préstec

0,00

3.600

3.600

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI: 71.390,99€
3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

Consignació inicial

Proposta
baixa

Consignació
definitiva

619.01.1532

Voreres Urgell i Flors d’Urgell

129.530,11

-12.000

117.530,11

226.09.338

Festes

65.000

-27.000

38.000,00

226.09.334

Activitats firals

10.000

-7.373,90

2.626,10

TOTAL BAIXES I ANUL·LACIONS: -46.374,90 euros.
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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, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

7. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dona compte del següents decrets:
082/2020

Sol·licitud Pla econòmic per l'arranjament de camins

083/2020

Sol·licitud Pla econòmic cultura. IEI

084/2020

Sol·licitud Pla de Cooperació Municipal per a despeses de funcionament de les llars d'infants 2018-2019

085/2020

Aprovació línies fonamentals pressupost 2021

086/2020

Sol·licitud subvencions a biblioteques i sales de lectura, anualitat 2020 IEI.

087/2020

Aprovació padró taxa cementiri 2020 i taxa primer semestre aigua 2020

088/2020

Sol·licitud Pròrroga Subvenció Secans de Lleida (Espais naturals)

089/2020

Contractació reforç neteja

090/2020

Concessió targeta d'armes categoria 4a

091/2020

Adjudicació contracte menor. Treballs pintura carrers i vies públiques

092/2020

Adjudicació contracte menor. Adquisició cortines escola

093/2020

Incoació expedient de baixes per inclusió indeguda al padró d'habitants

094/2020

Adjudicació contracte menor obres. Manteniment xarxa camins

El Ple en resta assabentat.

8. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la
Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Castellserà rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’investidures
fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera
de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar
el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que:
1.

Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que
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garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre
social.
2.
Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques,
polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els
càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
3.
Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua,
la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som un
poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un
estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una
discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política contra
els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota
la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes
decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
4.
Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a
l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets
de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la
separació de poders.
5.
Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de
la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en
la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la
instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral
Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos
processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat
d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6.
Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants,
escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com a
país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà
preservar-la.
7.
Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de
cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport
majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014
i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un
moviment legítim com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de
garantir, en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.

Castellserà, 28 de setembre de 2020

Moció que es aprovada per la totalitat de membres de la Corporació. (7 vots a favor)
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9. Precs i preguntes.

El Sr. Jordi Ginestà comenta que hi ha una zona de carrers del poble que està sense llum per la
nit.
El Sr. Alcalde respon que s’estan fent gestions per solucionar el problema.
El Sr. Jordi Ginestà comenta que al camí fondo un veí s’ha menjat part del camí i demana que es
pugui solucionar, ja que la cuneta està plena de fang.
El Sr. Alcalde respon que ja ho havien comentat, la finca del propietari està dins del camí, mentre
no afecti el camí des de l’Ajuntament no hi poden fer res però sí que se’l avisarà perquè netejo la
cuneta.
El Sr. Jordi Ginestà manifesta que ha parlat amb altres Alcaldes de la zona i que amb aquests
pobles s’han fet ordenances regulant els camins.
El Sr. Alcalde respon que ja s’havia proposat a l’Associació de Pagesos fer aquesta ordenança i
què si continuen interessats es treballarà amb aquest assumpte.

No se’n suscita cap més. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les
20.00 hores, de la qual s’estén la present acta.

L’Alcalde,
Firmado
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