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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2012 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint de setembre de dos mil dotze, essent les vint hores i trenta minuts, 

al saló de sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Josep 

Candàliga i Freixa i assistits per mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na 

Montserrat Bach i Pujol, es reuneixen els Tinents d'Alcalde na M. Àngels Crusellas i Serra,  na 

M. Pilar Valiente i Ballesteros,  n’Odonell Santos i Ventura i  na Anna M. Ginesta i Franquesa i 

els regidors/es en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i 

Cortina, en Joan Babeli i Shawa, en Josep M. Camprubí i Salvó, n’Ernest Clotet i Berenguer, en 

Ramon Fornell i Alsina i na Judith Saus i Moreno, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, 

prèviament convocats per avui.  

Assisteix a l’acte l’Interventor n’Albert Vilajoana i Español. 

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  

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 

 

 

ADHESIÓ PROTOCOL GENERAL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA D E GOVERNS LOCALS 

(2012-2015) 

 

Seguidament es dóna compte del Protocol General del Pla de Concertació XARXA DE 

GOVERNS LOCALS 2012-2015, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 31 de maig de 

2012. 

Trobat conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Primer.-  Adherir-se al Protocol General del Pla de Concertació XARXA DE GOVERNS 

LOCALS 2012-2015, aprovat pel  Ple de la Diputació de Barcelona el 31 de maig de 2012. 



 

 

Segon.- Traslladar el present acord a la Diputació de Barcelona. 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’adhesió a l’esmentat protocol. 

 

 

APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL A NY 2011 

 

Seguidament el sr. President manifesta que, com ja s'expressava en l'oportuna convocatòria, 

un dels objectes d'aquesta sessió és examinar i aprovar el Compte General de l'Ajuntament 

corresponent a l'exercici 2011. 

Aquest està integrat pel Compte propi de l'Ajuntament d'Artés. 

Atès el que disposa la regla 102 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local, un 

cop format el Compte General i practicada l'exposició al públic del mateix, sense que s'hagin 

produït reclamacions i/o al·legacions.  

Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes. 

Donat lectura de l'esmentat informe per l’Interventor de la Corporació, del qual resulta que 

l'esmentat compte està degudament rendit i justificat. 

El Sr. Alcalde-President, en compliment d'allò que estableix l'article 212 del Text Refós de la 

Llei d’Hisendes Locals, sotmet a votació per part del Ple de la Corporació l'aprovació del 

Compte General de l'Ajuntament de 2011.  

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar el Compte General de l’Ajuntament de 2011. 

 

 

APROVACIÓ ACORD FESTES LOCALS ANY 2013 

 

Vist el que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, pel qual es regulen les 

jornades, hores extraordinàries i descans, la Comissió informativa de serveis a les persones  

proposa al Ple Corporatiu l’aprovació de les festes locals per a l’any 2013 i determinar els dies 

2 i 3 de setembre de 2013 com a les dues festes de caràcter local d’Artés. 

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

 

 

APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/201 2 

 

A continuació es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 

“PROPOSTA Relativa a l’exp 7/12 de modificació de crèdits del  pressupost de despeses 

mitjançant crèdit extraordinari   

ANTECEDENTS 

Vist que l’ article 177 del RD 2/2004, pel qual s’ aprova el text refós de la llei d’ hisendes locals, 

estableix que quan s’ hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’ exercici 

següent i no existeixi en el Pressupost de la Corporació crèdit o aquest sigui insuficient, el 



 

 

President de la mateixa ordenarà la incoació d’ expedient de crèdit extraordinari, en el primer 

cas, o de suplement de crèdit en el segon. 

Atès que el mateix article 177, en l’ apartat 4, estableix que l’ esmentat expedient podrà 

finançar-se, entre d’ altres, amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria o baixa de crèdit d’ 

altres partides. 

I atès el que estableix el mateix article 177, així com l’ article 8 de les bases d’ execució del 

Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2012, el present expedient haurà de sotmetre’s a 

l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 

Pressupostos. 

El present expedient es sotmet amb caràcter d’urgència per la necessitat imperiosa de crear 

determinades partides a l’aprovació del Ple, proposant l’adopció dels següents  ACORDS:  

PRIMER.- AUTORITZAR l’expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit d’altres 

partides per un import total de 1.150 euros.. 

SEGON.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 7/2012, dins el 

Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  modifiquen, i el mitjà  

o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la forma que es detalla tot seguit: 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

324 48900 Subvenció alumnes escola de música              1.150  

         TOTAL         1.150,00 Eur 

FINANÇAMENT 

BAIXA CRÈDIT 

431 48905 Conveni U.B.A. 1.150 

 TOTAL                     1.150,00 Eur 

TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del Text refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant quinze 

dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de 

la Corporació, i es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin 

presentat reclamacions.” 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí diu que l’import surt de la partida del conveni de la Unió 

de Botiguers d’Artés i que aquesta ja s’havia disminuït molt, van demanar que es tregués de 

restes, no de promoció econòmica i comerç. Consideren que no és el millor lloc per reduir i 

demanen que el que quedi s’acabi invertint en el comerç. 

 

- La regidora na Judith Saus Moreno diu que el seu grup comparteix el que diu el regidor de 

Convergència i Unió, van demanar que la partida de Promoció econòmica augmentés. 

 



 

 

- La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que el conveni amb la U.B.A. no està 

actualitzat, i diu que s’ha d’entendre que no es gastaran una partida si no s’ha fet de nou el 

conveni. 

 

- La regidora na Judith Saus Moreno exposa que devien saber que el Conveni no s’havia fet. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que pel que fa aquesta partida, si la U.B.A. no es 

posa d’acord amb la cambra de comerç, no es podrà realitzar aquest conveni. 

 

- La Judith Saus Moreno diu que els diners es poden reconduir. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que no s’ha tret de Promoció Econòmica , sinó 

de la partida específica del conveni de la Unió de Botiguers. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí diu que es podria haver fet un conveni a dues bandes, 

que es pot fer un conveni nou entre l’Ajuntament d’Artés i la U.B.A. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament:  

En Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, na 

M. Àngels Crusellas i Serra, n’Odonell Santos Ventura. 

S’abstenen: N’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, en 

Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. 

Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESCOLA M UNICIPAL DE 

MÚSICA 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen que presenta la Comissió Informativa de cultura: 

 

Vistes les Bases de concessió d’ajuts individuals per a la promoció de la cultura musical en 

l’àmbit local, redactades pels Serveis tècnics municipals i trobades conformes, aquesta 

Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer .- Aprovar  inicialment les Bases  per  a la concessió d’ajuts individuals per a la promoció 

de la cultura musical en l’àmbit local. 

Segon.-  Exposar-les al públic durant el  període de vint dies hàbils  mitjançant anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  en el tauler d’anuncis i a la web de la corporació 



 

 

www.artes.cat, en el supòsit que no hi hagi reclamacions l’aprovació anterior esdevindrà 

definitiva. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

Tercer .- Aprovar  la convocatòria dels ajuts individuals per a la promoció de la cultura musical 

en l’àmbit local per al curs 2012-2013, i procedir a publicar  l’anunci de la mateixa en el Butlletí 

Oficial de la província, tauler d’anuncis de la Corporació i a la web de la corporació, obrint  els 

següents períodes per a la presentació d’instàncies: 

1.-  De l’1 al 31 d’octubre de 2012  per alumnes matriculats en període ordinari. 

2.-  Del 7 al 21 de gener de 2013 per alumnes matriculats de l’1 de novembre de 2012 fins el 21  

de gener de 2013. 

3.- Del 2 al 15 d’abril de 2013 per alumnes matriculats  del 22 de gener al 15 d’abril de 2013. 

 

- El regidor en Manel Parreño Jiménez, en representació del grup municipal de CIU, exposa 

que consideren que aquesta quantitat és insuficient i que seria millor el 15%. Afegeix que 

veuen bé la proposta d’inclusió de subvencionar alumnes d’Artés que van a altres escoles de la 

comarca perquè la matèria que estudien no s’imparteix en l’Escola de música d’Artés. 

Finalment demanen si se’ls pot facilitar l’estat de comptes de l’Escola, ja que d’aquesta manera 

disposarien de més dades. 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE LA COMMEMORACIÓ A ARTÉS DE LA  DIADA NACIONAL 

DE L’11 DE SETEMBRE DE 2012  

 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada conjuntament pels grups municipals de 

CiU, CUP i GUA-AM, que diu el següent. 

 

El dia 25 d’abril de 2010 es va realitzar a Artés la consulta sobre la Independència de 

Catalunya, en la qual hi va haver el 29,04 % de participació i on es va obtenir el 95,25 % a 

favor que la nació catalana esdevingui un estat independent. 

En data 21 de juny de 2012, es va constituir al nostre municipi l’Assemblea Nacional Catalana 

territorial: ARTÉS PER LA INDEPENDÈNCIA. 

Atès que esdeveniments posteriors han accelerat l’adhesió ciutadana a un canvi fonamental en 

les relacions entre Catalunya i Espanya -recordem només el rebuig general a l’anul·lació, per 

part d’un Tribunal Constitucional desacreditat, d’aspectes fonamentals de l’Estatut que havia 

estat aprovat per dos parlaments i per referèndum popular i la gran manifestació de protesta 

contra la sentència, del 10 de juliol de 2010.  

Fets com aquests,  així com la manca continuada d’inversions en infraestructures, els atacs 

habituals contra la llengua catalana, la consciència creixent de l’espoli fiscal, més perjudicial 

encara en temps de crisi econòmica, han fet augmentar notablement el sentiment general 



 

 

favorable a la independència. Tal com es va poder constatar a la manifestació que es va 

celebrar el passat 11 de setembre amb més de dos milions de participants.  

Segons els organismes que estudien l’opinió pública, la independència de Catalunya comptaria 

avui amb el suport de la majoria de ciutadans. Les organitzacions polítiques i socials més 

destacades han anat assumint aquesta voluntat majoritària, al costat d’una societat civil que es 

va mobilitzant cada cop més en la mateixa direcció. En l’àmbit municipal s’ha de destacar 

especialment la constitució de l’Associació de Municipis per la Independència, que compta ja 

com a adherits amb més de la meitat dels municipis catalans, entre els quals hi ha l’Ajuntament 

de Artés i 24 més dels 35 municipis del Bages.  

 Tenint en compte aquest marc de referència, través de la present moció se sol·licita a 

l’ajuntament d’Artés:   

Primer.-  Que el consistori de la nostra població s’adhereixi a la campanya “Penja-la i no la 

despengis fins a la independència ” que promou l’Assemblea nacional catalana territorial: 

Artés x la Independència , per impulsar la col·locació de banderes estelades als balcons i 

edificis de la nostra població. Que el consistori faci una crida a la ciutadania en el mateix sentit i 

que, com a iniciativa municipal, col·loqui també de manera permanent la bandera estelada al 

costat de la senyera en llocs públics i visibles d’Artés, entre ells el balcó de l’edifici de 

l’Ajuntament i  el campanar vell.  

 

- La Secretària dóna lectura a l’article 4.2 de la Constitució española, del dia 27 de desembre 

de 1978, que diu el següent: 

“Els Estatuts podran reconèixer banderes i ensenyes pròpies de les Comunitats Autònomes. 

Aquestes es faran servir juntament amb la bandera d’España en els seus edificis públics i en 

els seus actes oficials.” 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí exposa que des de Convergència i Unió creiem que avui 

el ple de l’ajuntament d’Artés realitza un acte ple de legitimitat. Fa temps que molts defensem la 

necessitat d’una transició nacional, que el poble sigui consultat sobre el seu futur. Avui 

aprovarem una moció que neix de la voluntat del poble i, com a representants dels artesencs, 

no podem fer més que aplaudir  aquesta iniciativa i posar-nos a disposició d’un desig que 

entenem majoritari. És evident que en aquest camí cap a Ítaca trobarem molts obstacles, però 

si tots junts remem en la mateixa direcció segur que arribarem a bon port. 

Tot i així, segur que molts no voldran pujar al vaixell, per tots ells respecte. Cal que la 

construcció nacional de Catalunya es sustenti sobre uns pilars democràtics. No ens podem 

permetre perdre l’essència d’aquest poble. 

Com a país dialogant que som, hem intentat fins l’últim moment una entesa amb Espanya. Avui 

ens han tancat la porta. Només ens deixen una sortida, si el que volem és garantir un futur 

millor als nostres fills, hem de començar a fer camí cap a l’independència.  



 

 

Ara aprovarem que l’estelada onegi al costat de la senyera al balcó de l’ajuntament. Aquest 

gest ens ha de servir, a tots, per recordar cada dia que  hem de treballar intensament per 

ampliar la majoria de suport a l’Estat propi.  

 

 

Seguidament es passa a la votació: 

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Anna M. Ginesta Franquesa, n’Ernest 

Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, en Roger Genescà Campí, 

en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí Salvó i en 

Joan Babeli  Shawa. 

S’abstenen: na M. Pilar Valiente Ballesteros, na M. Àngels Crusellas i Serra i n’Odonell Santos 

Ventura.  

Vist el resultat de 10 vots afirmatius i 3 abstencions, queden aprovats els anteriors acords. 

 

Seguidament, per unanimitat, dels membres del Ple es declara d’urgència el següent 

assumpte: 

APROVACIÓ MOCIÓ SUPORT CORRELLENGUA 2012 

 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint 

-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les  

persones nouvingudes, 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries, 

Atesa la consolidació que després de setze anys està assolint la iniciativa cívica del  

Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat  

civil en general, 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),  

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els  

municipis i comarques de parla catalana, 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 

El Ple de l’Ajuntament d’Artés ACORDA: 

Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor  

de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla  

catalana i a favor de la seva unitat. 

Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i  

aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les  

activitats programades. 

Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta  

corporació. 

Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a  



 

 

facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment  

entre la població nouvinguda.  

Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la  

Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als  

organitzadors del pas del Correllengua pel municipi. 

 

- El regidor en Ramon Fornell Alsina diu que Artés celebrarà el Correllengua el pròxim 30 de 

setembre de 2012, al Parc Municipal de Can Crusellas. 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar, els anteriors acords. 

 

 

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 Decrets adoptats des de l’última sessió i  fins la Junta de 

Govern núm. 34. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí exposa que el seu grup no està conforme amb l’acord  

de licitació del servei d’energia, aprovat en la Junta de Govern del dia 2 de juliol, ja que no 

s’han tingut en compte els criteris de valoració que van proposar. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

- El regidor en Joan Babeli Shawa, pel que fa a la plaça vella, exposa que el paviment i les 

jardineres es troben en molt mal estat i demana que s’arreglin de cara a la Festa de la Verema. 

Afegeix també que l’edifici que hi ha al c/Indústria cantonada amb el c/Malla, núm. 20 hi ha 

unes “palometes” a la façana que, atès el moviment que tenen, comporten un perill als vianants 

i demana que s’executi el projecte que ja hi ha per a solucionar aquest problema. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que ja van dir que la plaça s’havia d’arreglar 

i que el tema del c/ Indústria és del 2008 i ja es va fer el pressupost amb un càrrec del 50% a 

FECSA i hi ha una reserva de diners, però si no es realitza tot el projecte, llavors caldrà fer-lo 

dues vegades i també cal revisar quina part cal renovar. Aquesta actuació es podria programa 

abans de l’any vinent, però caldrà fer-ho tot de cop. 

 

- El regidor en Joan Babeli Shawa diu que aquest tema de les “palometes” és prioritari. 

 



 

 

- El regidor en Josep M. Camprubí Salvo, en referència a l’adjudicació de la plaça de caporal, 

demana si ja s’ha adjudicat o bé si ja està acabat el procés. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa, en referència a Protecció Civil, explica que ja ha arribat 

el Pla Innuncat i que ara s’ha de revisar i que ja s’està treballant amb el Pla Neucat. 

Pel que fa a la plaça de Caporal els informa que només falta la prova mèdica. 

 

- La regidora na Josefa Montañola Cortina diu que, tenint en compte l’actual temps de crisi, 

entenen que s’hagués de pintar l’Alcaldia si hi havia esquerdes, però que no troben adequat el 

cost del parquet ni de les motllures. Aquests treballs els hauria pogut fer la brigada. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que fa vint anys des que es va pintar i es van 

renovar els mobles d’aquest despatx. Ara, l’objectiu era pintar-lo però hi havia parets difícils 

d’aguantar i la part que dóna a l’altra habitació estava molt malmesa. Les motllures es van 

posar per tapar les reparacions i amb el parquet es van substituir les rajoles ja que estaven en 

molt mal estat. Feia vint anys que no s’havia fet cap obra a l’Alcaldia i ara tocava que s’hi fessin 

unes reparacions. 

 

- La regidora na Josefa Montañola Cortina torna a dir que ho podia haver fet la brigada. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que la brigada no pot atrapar tot el que hi 

ha. 

 

- El regidor en Joan Babeli Shawa, en referència al Kanal,  diu que fins el mes de juliol aquest 

funcionava de forma correcta i que ara està trist i solitari. El govern haurà de presentar un pla 

d’actuació per aquest equipament, quin ús pot tenir el Kanal? 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que l’altre dia es va fer una reunió i si es va aprofitar 

per informar a les entitats que no funciona. També demana que què es farà. 

 

- El regidor n’Odonell Santos Ventura diu que es va fer una reunió i s’intentarà consensuar una 

sortida a aquesta situació amb tots els grups polítics. Afegeix que no està d’acord en l’afirmació 

que anava tan bé i diu que és veritat que s’ha de dir a les entitats i explica que ara s’han 

començat a fer les reunions amb les entitats. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, en referència a la proposta del R.O.M., diu que s’ha 

d’intentar que la gent pugui participar, afegeix que després de sis mesos, no hi ha hagut 

resposta. 

 



 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que, pel que fa al R.O.M., s’hi està treballant i la 

previsió és que es tingui aviat. Afegeix que la previsió és que la Comissió del R.O.M. i els 

portaveus dels grups ho vagin treballant i aprofita per agrair l’aportació dels grups. 

 

- El regidor en Josep Camprubí Salvó recorda que la franja de seguretat de la urbanització 

Vista Pirineu s’ha de fer abans no es faci foc. Demana que el proper any es faci abans de 

l’estiu. 

 

- La regidora na Judith Saus Moreno demana quines accions s’han fet dins de Promoció 

Econòmica. 

 

- La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que estan pendents de fer centres de 

formació: està previst iniciar una actuació de formació per a persones de graus mitjos i han 

sortit els cursos subvencionats pel S.O.C. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí demana quin és el criteri que s’ha seguit per deixar de 

fer el curs de psicomotricitat de la gent gran. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa respon que són del parer que no es pot fer la 

competència als gimnasos particulars.  

 

- El regidor en Roger Genescà Campi demana si hi ha un conveni amb aquest gimnàs. Diu que 

a la població hi ha dos gimnasos i quina relació tenen amb l’Ajuntament. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que l’altre gimnàs es dedica a un altre tipus 

d’activitats. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint-i-dues hores i quinze 

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

 

 

 


