
 

 

 

 

 

 

Núm. 05/2013 

 

 

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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 18 D’ABRIL DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia divuit d’abril de 2013, 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’Elisabet Carracedo i Mañosa i  na Anna M. Ginesta i Franquesa i els regidors/es 

en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan Babeli i Shawa, na Josefa 

Montañola i Cortina, 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. 

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. 

 

ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT I OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ 

DE L’OBRA “CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL COL·LECTOR DEL TORRENT” 

 

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu els articles 157 a 161 del 

TRLCSP, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del 

procediment obert. 



Vistos els informes units a l’expedient emesos per la Secretària i l’Interventor.  

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte de 

l’obra “CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL COL.LECTOR DEL TORRENT” obra cofinançada pel Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Regional de 

Catalunya 2007-2013, dins l’eix 2 i pel PUOSC anualitat 2012. 

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a 

l’article  110 del Real Decret Legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 

licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 344.541,89 euros IVA a part. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer .- Ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 2 d’abril de 2013 d’inici del procediment 

d’adjudicació del contracte de l’obra “CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL COL.LECTOR DEL 

TORRENT”. 

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del contracte de l’obra 

“CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL COL.LECTOR DEL TORRENT”, obra cofinançada pel 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu 

Regional de Catalunya 2007-2013, dins l’eix 2 i pel PUOSC anualitat 2012. 

Tercer.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.   

Quart.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 344.541,89 euros IVA a part. 

Cinquè.- Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP i al perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació, concedint un termini de vint-i-sis dies per a la 

presentació de proposicions.  

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup s’abstindrà com ja ho va fer 

quan es va presentar el projecte, bàsicament perquè no veuen clar que no s’acabi fent la 

diferenciació de les aigües, tot i que se’ls hagi donat diferents explicacions. Consideren lògic 

que quan es fa una reparació d’un torrent, de manera que no s’hi tornarà a actuar fins al cap de 

molts anys, s’hi hauria de preveure aquesta adequació, que ja s’està fent en els criteris de nova 

construcció. Per altra banda troben molt correcte que s’inclogui la clàusula social, entenen que 

és un petit pas més perquè persones que puguin estar a l’atur puguin recuperar una mica de 

feina o bé al menys disposar d’alguns ingressos mentre dura aquesta obra. També troben bé 

que s’hagin incorporat les altres propostes que van fer. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina exposa que el seu grup donarà suport a aquest punt ja 

que consideren molt important que s’hagin valorat la incorporació de les causes socials. 

 

Seguidament es passa la votació de l’anterior acord: 



Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, na Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i 

Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra, n’Elisabet Carracedo i Mañosa, n’Ernest Clotet i 

Berenguer, na Judith Saus Moreno i en Ramon Fornell i Alsina. 

S’abstenen: En Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i 

Cortina, en Joan Babeli i Shawa i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

Vist el resultat de 8 vots a favor i 5 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FI SCAL 

 

Seguidament es dóna compte a la Moció, presentada per tots els grups municipals, sobre 

l’exercici de la sobirania fiscal, que diu el següent: 

Catalunya  pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que afecta i agreuja la 

retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, 

perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix 

Catalunya amb especial virulència. 

 Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat 

amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran 

quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix. 

 L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg dels anys, 

fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la 

dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les 

mitjanes europees. 

 Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la 

denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una 

solució definitiva. 

 Així doncs, per assolir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal i corregir aquest tracte discriminatori 

és peremptori que la nostra institució més representativa, la Generalitat de Catalunya, tingui el 

control directe sobre tots els impostos que es paguen a Catalunya, de manera que les 

Institucions i els ciutadans i les ciutadanes del nostre país els liquidin a l’Agència Tributària de 

Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 

95% dels impostos suportats a Catalunya. 

Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les 

dificultats socials que patim a resultes de la situació econòmica, podem i hem de contribuir a 

posar fi a aquest  espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant, des 

d’aquest moment, a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a 

l’Agència Tributària espanyola. 

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.-  Instar a la Generalitat de Catalunya a establir acords amb l’Agència Tributària de 



Catalunya que permeti fer els pagaments de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

(IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a l’esmentada Agència, duent a terme, els canvis 

normatius necessaris.  

Segon.-  Exercir tot seguit la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per 

l'Ajuntament d’Artés, corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), 

i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, quan sigui 

possible, a l'Agència Tributària de Catalunya en lloc d'efectuar-los a l'Agència Tributària 

espanyola com s'han realitzat fins ara. 

Tercer.-  Habilitar els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar cobertura a aquells 

ciutadans o empreses d’Artés que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular. 

Quart.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Conselleria d'Economia i Coneixement de 

la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Tributària de Catalunya, i a les entitats municipalistes 

de Catalunya (FMC i ACM). 

Cinquè.- Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de consensuar un 

calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l’Associació de 

Municipis per la Independència. 

No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient” 

 

- La regidora na Judith Saus i Moreno diu que  “des de la Cup Artés donarem suport a la moció 

de sobirania fiscal presentada, ja que estem d’acord en la necessitat de posar mesures i fer 

pressió des dels municipis perquè la Generalitat actuï i, evitar així, el continuat espoli fiscal que 

estem patint per part de l’Estat Espanyol. Creiem molt necessària la creació de l’Agència 

Tributària de Catalunya, tant per al pagament d’impostos des de les institucions públiques, com 

a nivell privat. Aquesta eina és bàsica per garantir la gestió dels nostres recursos i caminar, 

també des del punt de vista econòmic, cap a la independència. 

Tot i això, volem fer unes consideracions que creiem bàsiques i és la manera de fer política. 

Des de la Cup i també des d’altres moviments socials, donada la situació actual, defensem una 

acció política menys simbòlica i més pràctica, que ens porti de manera real al camí cap a 

l’autodeterminació i a la sobirania, no només fiscal, sinó també social, cultural, energètica i 

econòmica. 

Hem de ser valents i fer passos ferms i consensuats, encara que en algun moment impliqui 

saltar-se la llei espanyola. Onze municipis com Ripoll, Campdevànol, Viladamat, Arenys de 

Munt, Premià de Dalt, Alella, entre altres ja ho han presentat junt amb empreses i particulars 

dels respectius municipis. Voler és poder.” 

 

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

 

 

APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS  2013 

 



Vist l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Artés, que fou aprovada per acord 

de Ple de data 17 d’abril de 2008. 

Atès que aquesta ordenança estableix que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 

concessió de subvencions. 

Per tot això aquesta Alcaldia proposa l’adopció per part del Ple dels següents 

ACORDS: 

Primer .- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de 

subvencions per l’Ajuntament d’Artés, i sotmetre-les a informació pública per a la formulació 

d’al·legacions per termini de vint dies hàbils, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona,  en el tauler d’anuncis i a la web de la corporació www.artes.cat. Una referència 

d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Segon .- Establir que en cas de no produir-se al·legacions, aquestes bases específiques es 

consideraran aprovades definitivament, un cop transcorregut l’esmentat termini. 

Tercer .- Convocar simultàniament concurs públic per a la concessió de subvencions per a les 

activitats a realitzar durant l’exercici 2013. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí explica que el seu grup votarà afirmativament, que 

anteriorment s’havien abstingut però que ara han vist que hi hagut molt bona predisposició per 

totes les parts per tal de consensuar aquesta convocatòria. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el seu grup també votarà afirmativament, 

consideren que ha sigut molt important tot el treball sobre la realitat de les entitats del municipi 

que s’ha fet, de veure quines necessitats tenen i de veure com es pot fer perquè l’Ajuntament 

estigui al costat de les entitats. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, va aprovar l’anterior acord. 

 

 

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. 15/13. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que al seu grup ha trobat interessant que 

s’hagi publicat al web de l’Ajuntament el projecte “omple” que va presentar el grup de la CUP i 



es va aprovar en el passat pressupost, però que han trobat a faltar en l’explicació del què és el 

projecte OMPLE el fet que no hi hagi un límit de preu, entenen que això ha de ser un contracte 

menor, fins a divuit mil euros, però com que els sembla que no ho diu, demanen que es deixi 

clar. En el seu moment ja van dir que trobaven interessant que es fessin algunes iniciatives per 

intentar reactivar una mica el teixit empresarial del poble i buscar noves sortides 

d’autoocupació, per des d’aquell moment no han vist que s’hagi volgut fer cap reunió per a 

consensuar aquest projecte, per això es posen a disposició de l’equip de govern perquè aquest 

pugui ser un projecte de tots i no només d’una part de l’Ajuntament. 

 

- La regidora Judith Saus i Moreno explica que en el projecte està especificat que es tracta d’un 

contracte menor i també està especificada la quantitat, encara que no surti en el web. Afegeix 

que potser s’hauria d’haver parlat una mica més entre tots i que ho tindran en compte en 

futures ocasions. 

 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros afegeix que, evidentment, es tracta d’un contracte 

menor i que és cert que en la pàgina web no està especificat. Diu que pren la paraula de 

Convergència i de la CUP i els demana que quan s’hagi de fer el procés de selecció ho facin 

entre tots plegats. 

 

- El regidor en Manel Parreño i Jiménez manifesta que, aquests últims dies, s’han assabentat 

que es volen fer unes millores a les pistes de petanca per tal d’encabir-hi més pistes i també es 

vol fer un mur al costat de la vorera i volien aprofitar per demanar que, en el moment que es 

faci aquest mur nou entre la vorera i les pistes, s’aprofiti per fer-lo arribar fins a les piscines i 

així seguir una mica l’obra que hi ha al camp de futbol i poder treure tota la tanca de xipré, tot i 

que son conscients que no es pot deixar de la mateixa manera que el camp de futbol perquè es 

veuria el recinte interior de la piscina, però hi ha moltes solucions. 

 

- La regidora M. Àngels Crusellas i Serra explica que ja fa quinze dies que es va demanar al 

jardiner que tallés aquesta tanca vegetal i, de moment, encara no està fet. La nostra idea, a la 

part de la piscina, és tallar tota la part que surt de la reixa per la part del carrer i també tallar 

una bona part per la part interior de la piscina. El que sí que es farà és el canvi de reixa des del 

carreró fins a la petanca. Tot això ja s’ha passat als serveis de jardineria, als serveis tècnics i a 

la brigada per tal d’anar complementant les obres i coordinar-se entre ells. 

 

- El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que dóna la sensació que la solució que s’està fent 

només és per sortir del pas i diu que si es fes un muret seguint la línia del que ja hi ha en 

aquella zona, quedaria tot molt millor. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra aclareix que en la part de la petanca s’acabarà de 

la mateixa manera que les pistes de tennis i per tant quedarà absolutament integrat. A la part 



de les piscines s’ha de mantenir una tanca vegetal o algun tipus de tanca que privi la visió 

directa dins de les piscines. 

 

- El regidor en Manuel Parreño i Jiménez demana si se seguirà fent el manteniment a les pistes 

obertes que hi ha de petanca. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que se segueix fent un manteniment a 

aquestes pistes i a tota la zona. 

 

- La regidora na Josefa Montañola i Cortina exposa que “si bé el camí per treballar per les 

entitats del poble és satisfactori, tal com CIU hem manifestat després del nostre vot afirmatiu, 

pensem que encara es pot millorar.  Ens referim al fet que fa pocs dies va acabar el període de 

sol·licitud de subvencions que destina la Diputació de Barcelona a les entitats de Benestar 

Social. A aquestes subvencions s'hi podien acollir entitats artesenques com pot ser l'Esplai  

Artesenc de l'Amistat, l'Associació Femenina Artesenca i potser alguna altra. Per manca 

d'informació no s'hi van poder acollir. 

Creiem que des de la regidoria corresponent s'hauria de vetllar per tal que les entitats 

tinguessin tota la informació d'aquelles convocatòries que són del seu interès. 

El passat dimarts dia 9 d'abril es va publicar la convocatòria de subvencions de les entitats 

culturals. Pensem que des de la Regidoria de Cultura s'hauria d'informar i facilitar els tràmits 

perquè les entitats que ho considerin s'hi puguin acollir.” 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa, pel que fa al que s’ha exposat de les subvencions 

de benestar social, diu que ja mirarà de fer més difusió en les properes ocasions. 

 

- El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó diu que en plens passats es va aprovar una Moció 

on es deia que no es podien fer servir herbicides per l’herba, i passant per les voreres veiem 

que n’hi ha moltes que semblen jardins. Demana quines mesures es prenen en aquest sentit. 

També demana en relació a les fonts que hi ha a la pl. Catalunya, a la plaça Telers i a l’escola 

bressol que no funcionen si es poden arreglar.  

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra, en relació a l’herbicida, explica que entre 

l’aparellador i el cap de la brigada han estat buscant un herbicida ecològic i sembla que l’han 

trobat i els ha fet arribar la fotocòpia perquè corroboressin que el nou herbicida no conté 

glisofat, però encara no té resposta. Pel que fa el tema fonts, diu que una de les dues de la 

plaça Catalunya està totalment malmesa i que s’hauria de substituir per una de nova o treure-

la. De cara l’estiu s’ha de veure si es posen en funcionament o no, miraran de tenir-les a punt 

però encara està per decidir,  ja que no troben cap aixeta que acabi de tancar del tot i això 

sempre significa un malbaratament de l’aigua. 

 



- El regidor en Joan Babeli i Shawa, sobre el c/ Rocafort a l’alçada dels números 103 i 112, al 

costat de la betzinera, darrera la casa d’Andalusia, les seves obres s’han acabat des del mes 

d’octubre i la majoria de pisos ja estan ocupats i els veïns han presentat moltes queixes: una 

sobre les canonades que hi ha davant la casa d’Andalusia i que dificulten el pas a molts nens 

que juguen en aquesta zona. Una altra és sobre les reixes com és que encara hi són si hi ha 

els carrers asfaltats i unes bones voreres. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que ja fa uns dies que es va enviar una 

proposta per a l’obertura d’aquests dos vials, però aquesta proposta ens traslladava una 

problema que no està resolt ja que quan els veïns sortiran de la ronda del Torrent en direcció a 

Manresa no podran girar i hauran d’anar a girar al final del passeig i com que aquesta solució 

no la veiem clara ens han dit que ja està fet un croquis provisional que encara no ens han fet 

arribar amb una actuació al final del passeig i que més endavant ens faran arribar la proposta 

definitiva. 

 

- El regidor en Joan Babeli i Shawa afegeix que no entén com és possible que els carrers 

estiguin fets i s’hagi d’esperar tan de temps per a utilitzar-los. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que fa uns dies van demanar que s’avisés al 

propietari de Tebisa perquè retirés una sèrie de productes tòxics que hi havia a l’interior de la 

nau i demana si ja s’ha fet alguna gestió en aquest sentit. També demana que es miri si hi ha 

més naus amb la mateixa problemàtica, perquè també se’ls requereixi per fer el mateix, per tal 

d’evitar el màxim possible els incendis.  

També demana que se’ls faci arribar un certificat on constin tots els edificis de propietat 

municipal i si compleixen les normatives de seguretat. 

Diuen que després de l’actuació que es va fer a la ctra. de Sallent hi ha dos espais que s’han 

deixat per plantar alguns arbres, i que per això demanen si poden ser del mateix tipus que els 

que ja es van plantar a la ctra. de Sallent. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que això està dins el plec de jardineria. Pel 

que fa a la qüestió dels edificis s’està controlant tots els contractes que hi ha de cada un i 

s’està fent un primer seguiment de com està cada edifici. 

 

- L’Alcalde diu que també s’està mirant que els plans d’emergència que s’han de portar a terme 

de cada edifici excepte aquells que per dimensió no en necessiti. Ara s’està intentant posar 

aquestes qüestions en ordre. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que a més d’aquesta informació, el que demanen és 

un certificat de l’enginyer dient que es poden desenvolupar les activitats que s’hi desenvolupen. 

 



- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que, en aquests moments, s’estan realitzant les 

llicències d’activitats corresponents. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si es poden treure els quadres que hi ha a 

l’espai on el seu grup fa les reunions perquè se sent molt l’olor de pintura. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que s’han posat en el lloc on es posaven sempre. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que buscaran una altra ubicació per deixar els 

quadres. 

 

- El regidor en Manuel Parreño i Jiménez demana com està el tema de la fibra òptica. 

 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que aquesta qüestió la respondran en el pròxim 

Ple. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que van demanar l’últim anàlisi que s’havia fet a 

l’aigua i que els va sorprendre que fos del mes de juliol i demana que s’insti a SOREA que 

realitzi els anàlisis pertinents, però més sovint. També demana que, atès que de l’aigua del 

Purgatori no hi ha cap anàlisi recent, se’n faci un el més aviat possible. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que encarregaran l’empresa de SOREA totes 

aquestes peticions d’analítiques.  

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que celebren que s’hagi publicat a la pàgina web les 

retribucions dels regidors, però pensen que la informació encara és insuficient respecte el que 

es va aprovar, perquè no s’ha fet públic la retribució del càrrec de confiança, així com la dels 

grups municipals. També demana si, tot i publicar-se cada trimestre, es pot desglossar 

mensualment i també que es fes públic des del començament del mandat. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que pel seu grup no hi ha cap problema però que 

quan van aprovar la Moció es va dir que es faria des d’aquell moment. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina segueix explicant que fa pocs dies es va publicar un 

anàlisi de webs municipals de la majoria de municipis catalans. L’estudi comprenia 41 

indicadors que s’haurien d’acomplir i, segons aquest, el web d’Artés només n’acompleix el 

24%, per tant ofereix informació insuficient al ciutadà. Diu que s’hauria de pensar en subsanar 

aquestes deficiències. 

 



- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana com està el tema de la treballadora social i com 

està també el tema de despeses per alimentació i si ja està acabat i poden tenir una mostra del 

conveni amb Càrites. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que el tema de l’assistent social fa el seu 

curs. Pel que fa al conveni amb Càrites, avui he enviat una convocatòria de reunió per tal 

d’acabar de posar-lo en marxa, si tot va bé segurament estarà a punt a principis de maig. 

Llavors s’acabarà d’ajustar, quan es vegin les mancances que hi ha. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


