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ACTA NÚM. 06/2018
PLN/2018/6

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2018.
Data: 26 de juliol de 2018.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 20:15 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia vint-i-sis de juliol de dos mil divuit, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.
Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari Sr.
Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :
Regidors:
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC)
Sr. Jordi Janés Girós (PDECAT).
Sra. Esther Ibars i Vitores (PDECAT)
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC).

Regidors-Tinents d’Alcalde:
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).
Secretari.
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i Sr. Pere Biedma i Agüera.
Badia (ERC).
Regidor-Quart Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Partit Demòcrata Català (PDeCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
Es donen les absències excusades dels regidors/es següents:
-Durant tota la sessió dels regidors/es: Sr. Gerard Companys Pujol (PDECAT), Sra. Dolors Godia i Serra
(SA) i Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
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ORDRE DEL DIA:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
A) PART RESOLUTIVA.

Expedient núm. 2794/2018. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I APROVACIÓ DEL SEU TEXT REFÒS.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa mixta d’ensenyament i governació celebrada
el dia 25 de juliol de 2018.

L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Vista la proposta de la regidora delegada d’ensenyament, atenent els acords adoptats pel Consell
Escolar de l’Escola Bressol Municipal (EBMA) del dia 26 de juny de 2018, en la que es proposen
modificacions de determinats articles del Reglament de funcionament del servei d’escola Bressol
municipal.
Atès que procedeix la refosa del text aprovat inicialment publicat BOP del 02/01/2010, de la primera
modificació publicada al BOP 06/10/2011, i l’actualment en tràmit per a mantenir una actualització i
lectura íntegra de la norma.
Vist l'avantprojecte elaborat per l’assessoria jurídica municipal.

Atès el dictamen favorable de la comissió mixta de Governació i Ensenyament.
Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny,
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació núm. 2 del Reglament de funcionament del servei
d’escola Bressol municipal i del seu text refós, en els termes en què figura en l'expedient.
SEGON.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o
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Considerant que es pot prescindir dels tràmit de consulta, audiència i informació públiques previs
regulats en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú en el
cas de normes pressupostàries o organitzatives de l'Administració local o de les organitzacions
depenents o vinculades a aquestes, o quan concorrin raons greus d'interès públic que ho justifiquin,
atès que la proposta prové del consell escolar on existeix participació de tots els sectors integrants
de l’escola, pares, professors i representants municipals.
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Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un termini mínim
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en
l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://alcarras.eadministracio.cat].
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte».
La regidora delegada Sra. Noelia Díaz, fa explicació del procés de formació de la modificació del
reglament, a proposta de la direcció de l’EBMA, amb aprovació prèvia del consell escolar municipal,
amb representació de la direcció, mestres, pares, personal i regidors municipal, que recull els
canvis i necessitats que s’han esdevingut necessàries durant els darrers cursos escolars, en relació
als rituals a aplicar als conflictes fent propostes d’actuació per un correcte exercici dels deures i
drets.
Tots els portaveus municipals coincideixen en acceptar la proposta que surt del Consell Escolar.
Posada a votació la proposta, resta aprovada per unanimitat.
El regidor portaveu del grup del PDECAT manifesta l’absència del regidor Sr. Gerard Companys per
causa de la defunció del seu padrí. L’Alcalde manifesta el condol amb el regidor en nom de tots els
membres del ple municipal.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.

EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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