
 

 

 

 

 

 

ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRA DA PER L'EXCM. PLE 

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2010 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia quatre de novembre de dos mil deu, essent les vint hores i trenta minuts, 

al saló de sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Damià Casas i 

Herms i assistits per mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na Montserrat Bach i 

Pujol, es reuneixen els Tinents d'Alcalde en Roger Genescà i Campí, n’Enric Fonts i Illa i en 

Domènec Baró i Bach i els regidors/es na Montserrat Morell i Fonts, en Ramon Martínez i 

Pareja i en Josep M. Camprubí i Salvó, en Josep Candàliga i Freixa, en Jordi Torras i Llort, na 

Pilar Valiente i Ballesteros, na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado, a 

l'objecte de celebrar sessió ordinària, prèviament convocats per avui.  

A l’inici de la sessió falta la Tinent d’Alcalde na M. Carme Vila i Biosca. 

El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 

 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

 

La Secretària llegeix l’acta de la sessió anterior que va ser aprovada per unanimitat i sense cap 

esmena. 

 

 

APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADA NA DEL MUNICIPI 

D’ARTÉS 

 

Vist l’avantprojecte de Reglament de Participació ciutadana del municipi d’Artés, elaborat per la 

Comissió nomenada amb aquesta finalitat. 

Atès allò que disposen els articles 60 i següents del ROAS, se sotmet a l’aprovació del Ple 

l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar inicialment el Reglament de Participació ciutadana del municipi d’Artés. 



Segon.-  Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles 

interessats, per un període de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i 

suggeriments. 

Tercer.-  En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu. 

� La regidora na Montserrat Morell i Fonts explica que s’ha pres el reglament de la 

Diputació com a base i que també s’han portat a terme dos tallers de participació 

ciutadana. El primer es va fer per recollir propostes i a partir d’aquí es va redactar un 

document. El segon taller va servir per a debatre el document. Posteriorment hem fet 

fer una revisió jurídica i ara ja el presentem a l’aprovació inicial. 

� La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que el seu grup és del parer que 

aquest Reglament s’ha treballat amb precipitació, que les dues últimes convocatòries  

de la Comissió s’han fet amb molt poc temps d’antel·lació i també són del parer que 

abans de l’última sessió de la Comissió s’hauria d’haver passat a la Secretària perquè 

se’l revisés. Per tot això, el vot del nostre grup serà desfavorable. 

� La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros afegeix que, per no repetir el que ha dit el 

grup socialista, es centrarà en la temporització, la qual considera que ha estat 

insuficient i que les reunions han estat mal planificades i que també són del parer que 

un cop la tècnica jurídica de l’Ajuntament hagués fet la revisió del document s’hauria 

hagut de tornar a passar per la comissió de participació. Per aquests motius no el 

considerem representatiu dels vilatans  i per tant encara menys de les seves 

inquietuds. Per tot això, el nostre grup també votarà en contra. 

Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Roger Genescà i Campí, En Domènec Baró 

i Bach, n’Enric Fonts i Illa, na Montserrat Morell i Fonts, en Josep M. Camprubí i Salvó i Ramon 

Martínez i Pareja. 

Voten en contra en Josep Candàliga i Freixa, en Jordi Torras i Llort, na Pilar Valiente i 

Ballesteros, na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 vots en contra,  per majoria s’aproven els anteriors 

acords. 

 

 

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2010 

 

Vist el resultat dels treballs de revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2010, i 

trobat conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Aprovar el Resum numèric següent: 

010 Artés Població total a 01-01-2010   5.514 habitants 

 

 

APROVACIÓ DENOMINACIÓ CARRERS: CANIGÓ, CAMÍ DELS HO RTS I CAMÍ DE LA 

VALL   



 

Atès que cal nomenar diversos carrers del municipi d’Artés i vist el que senyalen els articles 

105 i 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni 

dels Ens Locals, després d’una breu deliberació, es proposa l’aprovació dels següents noms 

per diversos carrers del municipi: 

- carrer Canigó 

- Camí dels Horts 

- Camí de la Vall 

Vistes les anteriors propostes, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Primer.-  Aprovar inicialment la denominació dels carrers: Canigó, Camí dels Horts i Camí de la 

Vall. 

Segon.-  Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de 20 dies, mitjançant edicte al Butlletí 

Oficial de la província i al tauler d’anuncis municipals, a l’efecte que qualsevol persona 

interessada pugui presentar les al⋅legacions que consideri convenients. 

Si no es presenten al·legacions l’acord inicial esdevindrà definitiu. 

 

 

ADHESIÓ CONVENI AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

 

Vist el conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació 

Espanyola de municipis i províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter 

tributari a les entitats locals subscrit l’abril de 2003 a Madrid, el Ple de la Corporació, per 

unanimitat, va acordar: 

Primer.-  Adherir-se al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària i la Federació Espanyola de municipis i províncies en matèria de subministrament 

d’informació de caràcter tributari a les entitats locals subscrit l’abril de 2003 a Madrid. 

Segon.-  Comunicar el present acord al Delegat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a 

Barcelona. 

 

 

ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS 

ENS LOCALS (AGINEEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 

Seguidament es dóna compte a la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 

 

I. ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 

Entre els factors que incideixen en la gestió administrativa dels ens locals destaca de manera 

transcendental el relatiu a la gestió dels recursos humans. Al llarg dels últims anys s’han 

succeït canvis diversos en aquest àmbit, tant des de la vessant formal com en el del conjunt de 



tècniques i instruments que s’utilitzen per optimitzar aquest tipus de gestió, requerint de les 

organitzacions un constant i creixent esforç d'adequació tant tècnic com tecnològic. 

La Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions a què es troben subjectes algunes de 

les entitats locals de la província de Barcelona, va decidir en el seu dia, posar en marxa la 

iniciativa de facilitar assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina dels empleats 

dels ens locals amb els que es produeixi el preceptiu acord de col·laboració, en el marc de les 

competències atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local 

i per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (actualment Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril). 

En relació amb l'activitat d'assistència per a la confecció de la nòmina dels empleats dels ens 

locals també resulten d’aplicació les disposicions següents: 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú. 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal 

(LOPD). 

- RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament de 

desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal (en endavant, RLOPD), Reial Decret que deroga l’anterior RD 994/1999, d’11 

de juny, pel qual s’aprovà el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que 

continguin dades de caràcter personal 

 

II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMA TITZADA DE LA 

CONFECCIÓ DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCAL S  

Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la funció 

de l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (per 

acrònim, l’AGINEEL) és l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei estatal 30/1992, de 

26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú. D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, 

la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència d’una 

entitat local que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons 

d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici. 

 

III. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME 

Aquest Conveni-Tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que se subscriuran 

entre cadascun dels ens locals que aprovin l’encomanda de gestió de l’AGINEEL i la Diputació 

de Barcelona. 

 

Aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de regir 

la prestació per la Diputació d'aquesta funció. 



 

IV. DESTINATARIS DEL SERVEI I DE L’ENCOMANDA DE GES TIÓ 

1. Podran sol·licitar el servei de l’AGINEEL aquells ens locals amb població fins a 5.000 

habitants sempre que la xifra de volum mensual d’empleats públics al seu servei no resulti 

superior a 50 en termes de mitjana anual respecte els 12 mesos anteriors al de la sol·licitud, 

requisit aquest que també s’aplica a les seves personificacions instrumentals. 

2. Excepcionalment també podran sol·licitar el servei: 

a) Aquells municipis de població superior a 5.000 habitants sempre que concorri la 

circumstància referida al paràgraf anterior relativa al fet de tenir un volum mitjà 

d’empleats al seu servei que no superi els 50 en termes de mitjana anual respecte els 

12 mesos anteriors al de la sol·licitud. 

b) Els consorcis, les mancomunitats i les agrupacions de municipis amb plantilles 

inferiors a 50 empleats i sempre i quan els seus integrants compleixin els requisits de 

població i plantilla descrits a l’apartat a). 

 

V. TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE. 

Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents: 

 

A) SUPÒSIT DE CREACIÓ DE FITXER 

a) Per part de la Diputació: 

1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que es 

concreten en l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats 

dels Ens Locals (AGINEEL) i en la formalització de l’encomanda de gestió. 

2) Aprovació del Conveni-Tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província 

b) Per part de l’Ens Local: 

1) Aprovació de la creació del fitxer de dades personals AGINEEL d’acord amb la 

proposta de contingut que inclou aquest conveni i les instruccions aprovades per la 

Diputació de Barcelona. 

2) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a 

formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus aprovat per la Diputació. 

c) Actuacions posteriors: 

1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ens Local. 

2) Publicació per la Diputació de l’acord de l’Ens Local de creació del fitxer de dades 

personals i de la referència dels convenis formalitzats amb els ens locals que li han 

encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província. 

3) Registre per la Diputació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades del fitxer de 

dades personals creat per l’Ens local. 

 

B) SUPÒSIT DE MODIFICACIÓ DE FITXER 



Per al cas que l’Ens Local ja tingui creat i registrat a l’Agència Espanyola o a l’Agència 

Catalana de Protecció de Dades un fitxer que tingui entre les seves finalitats la de la gestió de 

la nòmina dels empleats, la Diputació verificarà que tota la informació del registre sigui correcta, 

procedint, en el seu cas, a proposar a l’Ens Local que acordi les modificacions corresponents i 

a publicar posteriorment en el Butlletí Oficial de la Província aquest acord, amb l’adaptació de 

les obligacions pertinents establertes en els apartats anteriors. 

 

En data 27 de maig de 2010 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar l’actualització de 

l’esmentat Conveni-Tipus, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB núm. 140 de data 12 

de juny de 2010 

 

En virtut de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  A C O R D S :  

 

Primer .- APROVAR la creació del fitxer de dades personals referit a la Nòmina del empleats de 

l’Ajuntament d’Artés (AGINEEL), segons el detall de contingut i especificacions que consten a 

la clàusula dotzena del referit conveni i que s’insereix a continuació: 

“Dotzena.- DECLARACIÓ DE FITXER DE DADES DE CARÀCTE R PERSONAL 

1.La Diputació s’encarregarà de la publicació del present Conveni, de la publicació de 

l’acord de l’Ens Local aprovant la creació del fitxer de dades personals AGINEEL o, en el 

seu cas, de les modificacions acordades per l’Ens Local respecte del que ja pogués tenir 

destinat a tal efecte, així com del registre o modificació del fitxer corresponent a l’Agència 

Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb les dades següents: 

 

 

a) Identificació del fitxer: 

 

Denominació 

AGINEEL (Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels ens 

locals). 

 

Finalitat 

Gestió integrada via Web dels recursos humans i altres activitats derivades de la confecció 

i pagament de la nòmina dels empleats i els subjectes passius per IRPF de l’ens local. 

 



 

b) Origen de les dades: 

Persones o col·lectius: Empleats de l’Ens Local als que se’ls confecciona la nòmina i altres 

subjectes passius per IRPF als quals s’ha practicat retenció. 

 

Procedència i Procediment de recollida: 

 

- Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals i 

d’administracions públiques.  

 

- Procediment: Enquestes, entrevistes, formularis i transmissió electrònica.  

 

 

c) Estructura bàsica del fitxer: 

Base de dades 

 

Descripció del tipus de dades contingudes: 

 

- Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça postal i/o electrònica, telèfon. DNI o NIF, 

número seguretat social o mutualitat, número de registre personal, imatge. 

 

- Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, nacionalitat, 

lloc de naixement, llicències- permisos, formació i titulacions, cos –escala, categoria- 

grau, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral, dades bancàries, plans de 

pensió- jubilació, dades de nòmina, impostos- deduccions, subsidis- beneficis. 

 

- Dades especialment protegides: de salut a efectes d’IRPF, afiliació sindical i 

infraccions administratives. 

 

Sistema de tractament utilitzat: Mixt 

 

 - Automatitzat amb connexió remota i amb formularis web, mitjançant xarxa de 

telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de Barcelona. 

 - No automatitzat (suport paper) 

 

 

d) Cessions 

Les consignades a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret 

legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 



Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 

de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, el Reial 

Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 

l’Estatut dels Treballadors, la Llei reguladora de l’IRPF i la resta de previstes a les 

normes. 

 

 

e) Transferències internacionals de dades 

Sense transferència internacional de dades. 

 

 

f) Òrgan responsable del fitxer. 

Presidència de l’Ens Local 

 

g) Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició . 

Registre general de l'ens local que encomana l’AGINEEL 

 

 

h) Mesures de seguretat. 

De nivell alt. 

 

                     “ 

 

Segon-  APROVAR la formalització d’un Conveni amb la Diputació de Barcelona per fer 

efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada de la Nòmina dels empleats 

dels ens locals (per acrònim, AGINEEL), d’acord amb el text del Conveni-tipus publicat en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 140 de data 12 de juny de 2010. 

 

Tercer.-  ADHERIR-SE a les mesures de coordinació voluntària proposades per la Diputació i 

relatives a la declaració del fitxer automatitzat de la Nòmina dels empleats de l’ens. 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 

 

S’incorpora a la sessió la Tinent d’Alcalde na M. Carme Vila i Biosca 

 

ADHESIÓ PACTE DELS ALCALDES PER UNA ENERGIA SOSTENI BLE LOCAL 

 

A continuació la Comissió Informativa d’Urbanisme, Serveis i Medi Ambient dóna lectura a la 

següent: 



“PROPOSTA D'ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES/ESSES  

Es posa a consideració dels reunits la proposta següent: 

“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una 

de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita 

contra l’escalfament de la Terra. 

El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 

El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir 

els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 

d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, 

a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha 

considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal 

recolzar els seus esforços. 

L'Ajuntament d’Artés té la voluntat d'avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per a 

reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes 

d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de 

fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la 

UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 

2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del 

subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 

Per tot el que s’ha exposat, la Comissió Informativa d’Urbanisme, Serveis i Medi Ambient 

proposa al ple municipal els següents ACORDS: 

Primer.-  L’Ajuntament d’Artés fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta 

el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 

2020 mitjançant a la creació de plans d’acció a favor de les fonts d’energies renovables. 

Segon.-  L’Ajuntament d’Artés es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en 

un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a 

les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió 

Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per 

aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del 

suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

Tercer.-  L’Ajuntament d’Artés es compromet també a elaborar un informe bianual per 

l’avaluació, control i verificació dels objectius. 

Quart.-  Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió 

Europea (en els termes del model establert )  i al President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient 

de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis 

de la província que s’hi adhereixin. 

No obstant, el Ple decidirà en superior criteri” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar l’anterior proposta. 

 



 

DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS  

 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 d’abril, sobre activitats de 

control del Ple, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta 

del dia 15 d’octubre de 2010.  

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana si es respondrà alguna de les 

preguntes que van realitzar al Ple anterior.  

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja , en referència al tema de l’energia de l’exercici 

2009 amb la companyia Endesa, explica que s’han fet diverses gestions amb la companyia 

i que, tot i que verbalment diuen que se’ns retornarà un 20%, encara no s’ha rebut cap 

abonament.   Mentre esperem que es resolgui tot aquest tema, ens hem adherit al conveni 

amb la Unión Fenosa de l’A.C.M., el qual és per un any i mig, tot i que no hi ha 

penalització, i les tarifes són una mica més econòmiques. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana quin és l’import total que correspon 

al 20% que ens havien de retornar. 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja respon que encara no el saben i que comptar-lo 

exacte és una mica complex. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra recorda que en el Ple del 15 de juliol 

d’enguany se’ls va dir que se’ls deixaria el contracte del Camp de Futbol. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí diu que pensava ja se’ls havia passat. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra avisa del sotrac que hi ha a la Ronda entre 

les dues rotondes d’Artés. 

• L’Alcalde en Damià Casas i Herms respon que ja s’ha demanat que els arreglessin. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas demana al regidor de governació si hi ha alguna 

normativa sobre l’estacionament de cotxes semiabandonats i les caravanes al carrer i el 

temps màxim d’estada. 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja diu que sí que està regulat i per tant entén que 

s’està fent un control. Ja demanarà concretament què s’està fent. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra és del parer que s’hauria de controlar molt 

bé l’estacionament de les caravanes al carrer perquè aquestes no hi haurien de ser.  

Seguidament demana al regidor d’Educació sobre el tema de la setmana de febrer de 

l’escola Bressol, ja que sembla ser que hi havia la possibilitat de no fer-la, li demana com 

està aquest tema i quines previsions hi ha. 



• El regidor en Roger Genescà i Campí respon que es va fer una reunió amb l’AMPA de 

l’Escola Bressol es va tractar aquest tema i en una altra amb la directora del centre també, 

ja que hi ha un sector de pares que era del parer que s’havia de buscar alguna activitat. 

Amb la directora vam parlar de la possibilitat de buscar alguna activitat per donar una 

solució als pares que necessitin aquest servei. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana si necessàriament s’havia de fer 

aquesta setmana de festa enmig del curs de l’Escola Bressol? I si hi havia l’opció de no fer-

la. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí respon que durant el mes de maig es va aprovar 

el calendari escolar on hi havia aquesta setmana de vacances, però no és obligatòria per a 

les Llars d’Infants. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana si en el moment de prendre 

aquesta decisió ja es tenia clar que es podia tria fer-la o no. 

• El regidor en Roger Genescà i Campí respon que sí. 

• El regidor en Josep Candàliga i Freixa, en referència al Casal, demana si, tal com es va 

quedar en la reunió que van tenir tots els grups polítics,  ja s’ha parlat amb el sr. Llull, el sr. 

Ramon Andreu i amb el Bisbat. Voldria saber quines gestions s’han fet des del mes de 

maig envers aquesta situació. 

• L’Alcalde en Damià Casas i Herms respon que hi ha hagut un canvi de rector i l’última 

conversa amb el sr. Bover del Bisbat va tenir lloc el mes de setembre. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra, pel que fa al C. Berga, demana si s’hi està 

fent un control urbanístic d’edificació, com està la proposta d’ordenació d’aquest carrer. Diu 

que sembla que hi ha algun pati que s’ha allargat més que els altres. 

• El regidor en Domènec Baró i Bach manifesta que es va presentar una proposta 

d’ordenació i no es va veure bé pels propietaris, ara s’intentarà fer una proposta de 

mínims. 

• La regidora  na M. Àngels Crusellas i Serra demana a la regidora de Participació un 

resum de les activitats que s’han fet de participació, a més de les reunions d’aquest any. 

• La regidora na Montserrat Morell i Fonts respon que s’ha elaborat el quadern de debat 

ciutadà per a les escoles de sisè de primària i secundària. S’han fet tres sessions a cada 

escola: S’ha elaborat, s’ha treballat i s’ha fet sessions de participació amb els alumnes. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana si les sessions per alumnes van ser 

d’una hora per classe. 

• La regidora na Montserrat Morell i Fonts respon que a 4t d’ESO i Batxillerat es van fer 

dues sessions d’una hora a cada centre. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que hi ha tres factures per un 

import aproximat de 3.000,00 euros per aquests treballs i demana si encara n’hi haurà 

més, de factures. 

• La regidora na Montserrat Morell i Fonts diu que sí, que hi haurà més factures. 



• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que el resum que ha fet la regidora de la 

feina portada a terme a participació no es correspon a la despesa feta. Afegeix que en les 

factures presentades no es detalla suficientment el concepte i la feina feta per la tècnica. 

• La regidora na Montserrat Morell i Fonts diu que darrere la feina que s’ha fet als centres 

escolars s’ha comptar que hi ha un treball previ i posterior. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que una factura ha d’anar acompanyada 

d’un detall de la feina feta i per això demana que al pròxim Ple es presenti la feina feta per 

aquesta persona i que correspon a aquest import. També demana que en les pròximes 

factures es detalli el concepte. 

• La regidora na Montserrat Morell i Fonts afegeix que aquest projecte ha estat 

subvencionat. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que, tant si són diners d’una 

subvenció o bé són recursos directes d’aquest Ajuntament, són diners públics i per tant 

s’han de justificar. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i 

quaranta-cinc minuts, de la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  

Certifico. 

 

 

 

 

 


