ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000088

Codi Segur de Verificació: b4d509cb-ed51-44fe-8dcd-56ee0291baa2
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_11260170
Data d'impressió: 27/12/2021 14:26:20
Pàgina 1 de 7

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìb4d509cb-ed51-44fe-8dcd-56ee0291baa2@Î

DOCUMENT

1.- JORDI CAMPS VICENTE (TCAT) (Alcalde), 31/05/2021 14:44
2.- MONTSERRAT BRUGUÉS MASÓ (AUT) (Secretària accidental en funcions), 30/06/2021 08:01

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 DE GENER DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000001
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent
Data: 20 de gener de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 21:00 h
Sessió celebrada amb mitjans telemàtics mitjançant suport https://youtu.be/koaIzore_I8
Hi assisteixen:
Jordi Camps Vicente, Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Margarita Solé Ferrer, 1a Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Enric Gual Viñas, 2n Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Francesc Baltrons Lloveras, 3r Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Eva Madrenys Biarnés, 4a Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Gerard Morgado Mateu, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS)
Pere Raset Miquela, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS)
Lluis Galobart Vilamitjana, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS)
Anna Clapés Gómez, Regidora (VCST-ERC.-AM)
Romà Budallé Jubero, Regidor (VCST-ERC.-AM)
Eva Trias Soler, Regidora (VCST-ERC.-AM)
Francesc Jesús Becerra Ramírez, Regidor (SV-CP)
Javier Baeza Jansa, Regidor (SV-CP)
Montse Brugués Masó, Secretària accidental en funcions
ORDRE DEL DIA
1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria
2.- Sorteig per escollir els membres de les meses electorals per al dia 14 de
febrer de 2021 ( tràmit a efectuar com a conseqüència de l’auto de 19 de gener
de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
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1.1.- Ratiificació de la urgència de la sessió del Ple extraordinari i urgent
corresponent al dia 20.01.2021
Abans de començar la sessió la regidora Sra. Anna Clapés pregunta al Sr. Alcalde si ja
està previst on se celebrarà la votació al Parlament de Catalunya.
Respon l’Alcalde que en primer lloc es voti la urgència i després ja donarà les
explicacions.
El text de la proposta és el següent:

“Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 2021 DECR000031 del dia 19 de gener de
2021 s'ha convocat sessió extraordinària i urgent del Ple de la Corporació
Municipal, per mitjans telemàtics, resolució que en la seva part dispositiva diu el
següent:
"Primer.- CONVOCAR SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT telemàtica del Ple de
l’Ajuntament, el 20 de gener de 2021 a les 20.00 hores per tractar els assumptes que
s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir,
comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.
ORDRE DEL DIA:
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
2.- SORTEIG PER ESCOLLIR ELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER
AL DIA 14 DE FEBRER DE 2021 ( tràmit a efectuar com a conseqüència de l’Auto
de 19 de gener de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la
corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament”

De conformitat amb les atribucions que confereixen l'article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 53 del decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, l'article 41 del reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel
reial decret 2568/86, de 28 de novembre,
D'acord amb la previsió de la Disposició addicional 3a del Decret-Llei 7/2020,
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, que dona la possibilitat de celebrar sessions
telemàtiques dels òrgans de govern dels ens locals en circumstàncies
excepcionals com la present d’estat d’alarma,
De conformitat amb el que disposa l’article 46.3 de la Llei 7/198, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases del règim local, modificat pel Real Decret-Llei
11/2020, de 31 de març, sobre la possibilitat de celebrar sessions a distància
per mitjans electrònics , un cop apreciada per l’alcalde la concurrència de
situacions excepcionals de força major i de greu risc col·lectiu com és la creada
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per la pandèmia del Covid-19, que impedeix el normal funcionament del règim
presencial de les sessions del Ple, podent-se constituir a distància per mitjans
telemàtics , sempre que els seus membres es trobin en territori espanyol i quedi
acreditada la identitat, havent-se d’assegurar la comunicació entre ells en
temps real durant la sessió, disposant-se dels mitjans necessaris per garantir el
caràcter públic;
Atès que es disposa de l'aplicació Zoom Premium , adquirida per l'ajuntament
amb aquesta finalitat.
Atès que els punts que es proposen en l'ordre del dia responen a aquesta
motivació, perquè són necessaris per a la protecció de l'interès general i pel
funcionament bàsic dels serveis públics.
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació , per a la seva aprovació si
s’escau, l’adopció del següent
ACORD:
Únic. Ratificar la convocatòria del Ple de la Corporació Municipal de Vidreres per a la
celebració d’un ple extraordinari i urgent extraordinari per mitjans telemàtics,
mitjançant el Decret d'Alcaldia anteriorment esmentat, seguint l'expedient els seus
tràmits.”
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Intervencions
L’Alcalde manifesta que si les votacions s’acaben fent el dia 14 de febrer se
celebrarien en el mateix lloc on s’han vingut fent últimament, o sigui a l’Escola Sant
Iscle, amb la diferència que en aquesta ocasió s’ocuparien aules així com una sala
polivalent a més del gimnàs, a fi i efecte que els locals siguin més amplis i no tothom
voti en el mateix espai, amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, amb
uns accessos per un costat per l’entrada i un altre per la sortida. Hi hauria també una
altra persona que pogués anar distribuint els votants a les diferents seccions i un altre
responsable COVID. A partit d’aquest moment s’haurà de reempendre totes les
mesures que s’hauran de tenir en compte, entre d’altres el tema de la neteja, les
mesures de seguretat, l’equipament de material, epis, guants, gel, etc. S’utilitzaran
aquests espais tenint en compte que el dilluns i el dimarts següents a la celebració de
la consulta electoral són dies que no són lectius a l’escola de Vidreres a causa de la
Festa del Ranxo i per tant totes les actuacions es poden fer sense problemes i utilitzar
tots els espais, es pugui netejar l’endemà i deixar-los en les millors condicions.

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents
a la sessió i que per dret integren la Corporació

2.0.- SORTEIG PER ESCOLLIR ELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
PER AL DIA 14 DE FEBRER DE 2021
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2.1.- Sorteig membres meses electorals Eleccions al Parlament de Catalunya dia
14.02.2021
El text de la proposta és el següent:
“Atès que el proper dia 14 de febrer de 2021 se celebraran les Eleccions al Parlament
de Catalunya.
Es sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si s’escau, l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Procedir al sorteig per la designació de les persones que hauran de formar
part de les meses electorals en les Eleccions al Parlament de Catalunya que se
celebraran el dia 14 de febrer de 2021.
Segon. Determinar que les vacants que es produeixin respecte a les persones que
surtin designades, ja sigui perquè no sigui possible notificar-les o perquè siguin
excusades per la Junta Electoral de zona, seran cobertes de manera automàtica per
les persones següents que figurin en el cens electoral i que tinguin els requisits d’edat i
nivell de titulació i estudis exigits per la normativa vigent.
A continuació es procedeix, taula per taula, a la realització del sorteig, amb el resultat
que figura a l’expedient corresponent.”
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Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que van fer una
petició a las Jjunta Electoral de Zona, no sap si hi varen ser-hi a temps, perquè
aprofitant que es disposa del local social d’Aiguaviva Parc s’hi pogués celebrar un acte
de propaganda electoral, atès que hi ha molta gent amb dificultats de mobilitat, varen
pensar com idea, només per aquestes eleccions. Varen demanar a la Junta Electoral
utilitzar aquest espai públic, fer la taula només de les 2 o 3 urbanitzacions més
properes o 2 o 3 barris més propers fer-los en aquell espai. L’única cosa és que si les
eleccions s’acaben fent el 14 de febrer ja no s’hi serà a temps . Simplement ho
manifesta perquè si no s’acaben fent el 4 de febrer i es posposa per més endavant,
demana si es pot fer un pensament en aquest sentit, amb una distribució diferent de
llocs de votació.
Respon l’Alcalde que primer s’ha de veure si s’acaben celebrant les eleccions el dia 14
de febrer i que en tot cas el local que es disposa a la Urbanització Aiguaviva Parc no
compleix la normativa perquè s’hi poguessin celebrar les eleccions. Hem de pensar
que es necessita molta més superfície i potser allà dintre només s’hi podria posar una
mesa. Pel nombre d’habitants existents hi falta espai, i estaríem parlant que les
persones haurien de votar a l’exterior.
S’ha fet una distribució molt diferent, amb molt més espai, més aules i una sala
polivalent que ofereix més espai i més seguretat. Hem de veure també si finalment
s’acabaran fent aquestes eleccions el dia 14 de febrer o ens trobem en la situació que
després acabin canviant i es facin el mes de març o el mes d’abril. Tenim la sala
polivalent del gimnàs de l’escola Sant Iscle on s’hi poden ubicar 4 meses i les altres
aules que tenen sortida directa al pati quedaven distribuïdes a que en cada aula o
espai s’hi pogués col·locar una mesa .La gent de les urbanitzacions Terrafortuna, Puig
Ventós i Aiguaviva van a una mesa perquè no tindria sentit que s’hi posés els votants
de La Goba, que estan amb els de Mas Flassià, Les Bòries i Cartellà. Hi ha molt poc
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espai, molta superfície. En unes altres eleccions tot es pot parlar però en aquestes,
per garantir la seguretat i més en el moment actual en què ens trobem, en la qual ens
han allargat quinze dies més la situació que estem vivint haurien de fer un replanteig
des del Govern de Barcelona, on potser no s’hauria de fer aquests tancaments a totes
les parts de Catalunya. La nostra comarca està en una situació molt millor i potser
podríem fer un tancament comarcal o provincial però ni un tancament com estan fent i
que al final estan afectant a tots els comerços i a molta gent. El que haurien de fer és
fer un replanteig i prendre unes decisions. S’entén perfectament que la situació no és
fàcil, que és complicat, però s’hauria d’analitzar molt bé quins són els llocs més
conflictius i quins altres no ho són tant. No és el mateix un bar al bell mig del Passeig
de Gràcia a Barcelona que un bar, com pot ser l’Strada o El Casino a Vidreres, i
esmenta aquests dos com podria esmentat tots els altres. És molt diferent, el perill pot
ser-hi igual però és molt diferent la quantitat de gent, la varietat i la procedència d’un
lloc o un altre en el cas de Vidreres.
En definitiva, en aquesta ocasió s’ha de descartar per temes de seguretat. Ja costa
l’emplaçament i com s’ha hagut de distribuir, les aules, com hauran d’apartar totes les
coses, el perill que diuen que a partir de les 6 o les 7 de la tarda poden anar a votar
les persones que pateixen COVID. Personalment és un perill.
Continua dient l’Alcalde que en aquesta ocasió es pot fer la votació en el local de
l’escola Sant Iscle perquè l’endemà coincideix en què els dies 15 i 16 se celebra la
Festa del Ranxo i són dos dies no lectius a Vidreres i és festa local. En el cas que no
hagués estat així segurament s’hauria hagut de buscar un altre emplaçament per
aquestes eleccions, atès que es necessita molta superfície, atès que s’ha hagut de
doblar l’espai que es disposava. S’hauria hagut de cercar un altre lloc amb tot el que
representa. No podem aturar l’endemà l’activitat de l’escola, perquè s’haurà de fer una
neteja molt a fons. Durant les votacions caldrà que hi hagi personal de neteja netejant
constantment i abans s’haurà hagut de ventilar molt bé, moltes hores, i vigilar mot bé
els espais existents, per tal que les persones alienes no puguin entrar-hi, que estigui
tot mot controlat, que tothom passi pel davant i que no puguin passar per les tanques
del darrere. S’haurà de tenir el control de l’entrada, el control de dins els espais
electorals, tenir un responsable de les votacions COVID . Espera que tot millori, tot i
que les previsions estan demostrant que no ‘espera una millora. Si ens allarguen 15
dies més la situació que estem vivint ara i hi ha un creixement de malalts de COVID a
urgències representa que la situació no millorarà.
El regidor Sr. Becerra demana que 1uan es facin les notificacions de les meses
electorals se’ls recomani el tema de les mascaretes, etc.
Respon l’Alcalde que tot això ho tindran preparat amb tot el material que se’ls doni
(mascaretes, gel hidroalcohòlic, ,material de protecció, etc)
Votació
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents a la
sessió i que per dret integren las Corporació.
I sense cap altre assumpte d’interès per tractar, ni senyor Regidor que vulgui fer ús de
la paraula , es dona per acabada la sessió quan són les nou del vespre, de la que se
n’estén aquesta acta que signa el Senyor Alcalde juntament amb mi, la Secretària
accidental en funcions que en dono fe.
Vist-i-plau

La Secretària acctal.en funcions
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L’Alcalde,
Signat electrònicamet
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Vist i plau
L’alcalde

1.- JORDI CAMPS VICENTE (TCAT) (Alcalde), 31/05/2021 14:44
2.- MONTSERRAT BRUGUÉS MASÓ (AUT) (Secretària accidental en funcions), 30/06/2021 08:01

El secretari interventor
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