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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE FEBRER DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 2 de febrer de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 23:59 h
Ple celebrat de forma telemàtica mitjançant l’enllaç https://youtu.be/vIq2cbWklGk
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 (VST-ERC-AM)
Romà Budallé Jubero, Regidor (VST-ERC-AM)
Eva Trias Soler, Regidora (VST-ERC-AM)
Francesc Jesús Becerra Ramírez, Regidor (SV-CP)
Javier Baeza Jansa, Regidor (SV-CP)
Antoni Esqué Rubiol, Secretari

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA
1.1.- Aprovació acta sessió ordinària de Ple dia 26.05.2020
2.- SUBVENCIONS
2.1.- Ratificació dels convenis de 2020, reguladors de les subvencions a les entitats i
centres educatius
3.- RATIFICACIÓ DECRETS
3.1.- Ratificació decrets 667 de 14.12 i 693 de 21.12 de Béns i Drets afectats per les obres
de connexió de Vidreres a l'Artèria Costa Brava Fase 1
4.- CONVENIS
4.1.- Renovació del conveni corresponent a la Xarxa RESCAT (Xarxa de
Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya)
4.2.- Aprovació del Conveni marc de Delegació de competències en matèria de Serveis
Socials al Consell Comarcal de la Selva,
1

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000141

Codi Segur de Verificació: 5dd05333-dfcc-4967-9a94-c54413fcfbee
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12381008
Data d'impressió: 27/12/2021 14:35:36
Pàgina 2 de 66

SIGNATURES

Ì5dd05333-dfcc-4967-9a94-c54413fcfbee=Î

DOCUMENT

1.- TCAT P JORDI CAMPS VICENTE (Alcalde), 27/07/2021 10:56
2.- ANTONI ESQUÉ RUBIOL (TCAT) (Secretari), 27/07/2021 12:11

5.- DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
5.1.- Règim de de dedicació i retribució del Defensor de la Ciutadania de Vidreres i
proposta de nomenament.
6.- RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA
7.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
8.- PRECS I PREGUNTES

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.- APROVACIÓ ACTA
1.1.- Aprovació acta sessió ordinària de Ple dia 26.05.2020
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L’Alcalde explica el contingut de la proposta, que es transcriu a continuació.
“L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’acta corresponent a la sessió
ordinària celebrada el dia 26.05.2020 “
Intervencions
El regidor Sr .Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, que atès que ja portem
gairebé un any de celebració de plens mitjançant format telemàtic és del parer que es
podria buscar la forma de fer vídeo-acta o un altre sistema, amb la finalitat d’evitar la
feina que implica la transcripció de les actes per part del personal de l’Ajuntament, que
suposa que deuen tenir molta més feina que transcriure les actes 12 ó 20 planes
d’acta i cercar una fórmula perquè quedi gravat i que ja serveixi d’acta. Aquesta feina
és del parer que l’evitarien.
Respon l’Alcalde que aquest tema l’havien estat parlant amb el Sr. Secretari abans
inclús de tota la situació de pandèmia, de trobar-nos i veure la forma de tirar-ho
endavant. Hi ha institucions que ja ho estan fent e forma que les vídeo-actes tenen una
validesa. Demana al Sr. Secretari si vol fer alguna intervenció respecte el que ja
s’havia fet.
Intervé el Sr. Secretari per dir que està en contacte amb una empresa que ja fa uns
mesos havien de venir a fer una prova presencial però va quedar ajornada.
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Aprovació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents
a la sessió i que per dret integren la Corporació.

L’Alcalde manifesta que abans de prosseguir amb els temes de l’ordre del dia de la
sessió donarà pas a la informació de l’Alcaldia, i que després continuaran amb el punt
segon de l’ordre del dia.

INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.
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- Informa que al municipi de Vidreres des de l’última setmana fins el dia d’avui s’ha
produït un increment de 8 casos en el tema del COVID i 34 possibles casos
sospitosos. Què vol dir? Doncs que des de l’inici de la pandèmia, al mes de març fins a
data d’avui, 2 de febrer de 2021, gairebé 11 mesos després s’han produït 317 casos
positius a Vidreres i casos sospitosos, que no vol dir que hagin tingut el COVID fins a
la quantitat de 2.191. Aquestes dades es refereixen a tot el procés. Vidreres és a la
mitja a nivell de Catalunya, força setmanes per sota de mols indrets de Catalunya, en
relació a municipis del nostre entorn i alguna setmana hem estat per sobre. El que
passa és que si es detecten 7 ó 8 cassos de cop ocasiona que pugin molt les
estadístiques i les ràtios
Dit això a continuació continuarem explicant una mica diverses informacions que es
consideren interessants, que a mateix temps també s’havien demanat a través de
Precs i Preguntes per part dels Regidors en Comissions Informatives o bé també dins
els Plenaris.
-En primer llocs començaran per temes de Benestar, Banc d’Aliments, Habitatge,
Centre de Dia.
En aquest sentit comenta que el servei de SIAD actualment el van cobrir els mesos de
novembre i desembre de 2020. El servei es va ampliar, tots els dijous de 8 a 3 de la
tarda. És un servei que va començar mesos enrere i a partir del mes de gener de 2021
el SIAD tindrà servei tots els dijous de la 2a i 4a setmana del mes en horari de 8 a 15
hores. Aquest horari se’ls van facilitar des del Consell Comarcal de la Selva, que és
l’òrgan que presta el servei del SIAD.
- A nivell de Benestar tindríem que l’Ajuntament de Vidreres conjuntament amb el
Consell Comarcal de la Selva sempre ha estat treballant colze a colze per tal que els
serveis socials funcionessin al municipi. És un tema que remunta des de fa molts anys
i que al llarg del temps algunes de les actuacions que s’han dut a terme : nova seu de
serveis socials que funciona des de fa 2 anys, la casa d’emergència que s’està
acabant i que s’haurà d’analitzar de quina manera es fa funcionar. Les utilitats les
tenen clares, aquelles persones que hagin patit maltractament, els que se’ls hagi
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cremat la casa o quedat inundada o altres qüestions que no permetin continuar en el
domicili familiar durant uns dies, la intenció es donar-li aquesta utilitat. El que es farà
és analitzar exactament quins són els protocols que s’han de seguir i conjuntament
amb serveis socials i professionals de la matèria es cercarà la millor forma de
gestionar l’espai pel cas que hi haguessin situacions complicades i s’hagués de sortir
de la casa d’emergències.
A l’edifici de Serveis Socials es va considerar oportú restaurar l’antiga casa del metge
amb la intenció que aquell espai s’acabés convertint en una illa de salut. Hi ha ciutats e
les quals es crea la vila esportiva, la vila de salut, etc. i són del parer que aquella zona
és una zona bona per dur a terme totes aquestes funcions. Què vol dir això? Doncs
que per un costat tindríem el Centre d’Atenció Primària, l’espai de la Casa
d’Emergències, i també l’edifici de Serveis Socials. Entre planta baixa i pis han passat
a tenir una superfície de 175,12 m2 i que cal recordar que es va rebre una subvenció
per part de la Diputació de Girona per import de 60.000,- € dels 141.000,- € que va
costar la rehabilitació d’aquell edifici. Es va voler aconseguir que els usuaris que
haguessin d’utilitzar aquell espai es poguessin sentir més còmodes i més ben acollits
que en el lloc on es trobava l’any 2009, 2010 i posteriors anys en els que estaven a
l’edifici de l’Ajuntament en un despatx on no estava garantida la confidencialitat a
causa de la poca insonorització de les parets. Es va cercar i crear un espai proper,
càlid, on tothom hi pogués acudir amb la garantia que seria un espai confidencial.
Es va treure de les oficines de l’Ajuntament i es va passar a l’espai on actualment hi ha
la Comissaria de Policia .A l’any 2013-2014 es va millorar la tranquil·litat de les
persones que acudien a serveis socials per exposar els problemes que patien i
sol·licitar ajuda per la millora personal.
Tal com ha dit els Serveis Socials de Vidreres el gestionen un equip de professionals
format per una administrativa de l’Ajuntament, 2 tècniques socials, 1 educador social,
una psicòloga, que pertanyen al Consell Comarcal de la Selva, amb el qual signem
convenis anuals per a la prestació del servei, per un import del voltant els 100.000,- €
L’objectiu comú i fonamental és i ha estat sempre poder ser al costat de la gent,
prestant assessorament, informació, orientació i ajudes als infants i persones que
puguin patir violència de gènere, joves, persones grans, persones amb discapacitats,
etc, en definitiva per tots els veïns i veïnes de Vidreres que ho necessiten i disposar
dels drets i recursos existents per tal de poder-los ajudar a cobrir les seves necessitats
bàsiques.
Són temes seriosos, que creu que poques vegades s’arriben a explicar a fons tenint
en compte que al darrera hi ha persones que pateixen i no es fa explicació de moltes
de les tasques que s’està fent a Serveis Socials.
Arrel d’una consulta de la setmana passada s’ha cregut convenient poder donar
aquesta explicació. Informa que el nombre d’usuaris s’ha anat ampliant els últims anys
i per aquesta raó es va decidir ampliar l’espai d’atenció.
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- A nivell de Benestar Social a Vidreres tindríem també el Banc d’Aliments, també es
gestiona el rober, les campanyes del Gran Recapte, recollida i entrega de joguines per
Nadal, i més endavant entrarà a informar de quines han estat les activitats que han fet
els últims anys. Actualment el Banc d’Aliments està situat als baixos de la Biblioteca,
com tothom sap i que de mica en mica s’ha intentat anar potenciant, sobretot quan es
va fer possible la fusió amb Càrites, gràcies a Mossèn Jordi. Cal destacar la gestió que
al llarg dels anys han portat a terme els membres de l’entitat Jamia Kafo, tant els
actuals com els d’abans, dels quals podríem destacar persones com la Montse Vila o
l’Eva Canyet que hi van estar treballant durant molts anys; i també perquè no dir-ho, la
possibilitat que se’ls va brindar a l’any 2007 per poder crear el Banc d’Aliments a
Vidreres.
Normalment en els últims anys, abans de l Covid s’estaven atenent al voltant de 65-75
famílies aproximadament, que representava unes 280 persones aproximadament.
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-Comenta que també es disposa del servei d’Ofideute, dels quals l’Ajuntament va ser
dels primers Ajuntaments de la comarca de La Selva que el van implantar, ja fa força
anys, i que després, amb posterioritat, es van obrir diverses oficines Ofideute, com pot
ser la del Consell Comarcal de la Selva
En aquest aspecte es compte amb la col·laboració d’un advocat que acaba ajudant i
assessorant en temes de mediació, i també .ajuda en temes d’entrevistes, apart del, e
l’Àrea d’habitatge on hi ha una persona que està assessorant molta gent, sobretot en
els últims mesos, per la situació que estan vivint degut al Covid, que ha portat a moltes
famílies a no disposar de cap ingrés o no rebre els ingressos procedents d’ERTES o
altres ajudes o subvencions.
-Es disposa del servei de Ciutadania-Immigració que aquest servei el realitza una
pedagoga, que al mateix temps és tècnica en estrangeria, que ofereix un servei
d’oficina d’acollida, orientació i formació laboral, tallers de reconeixement de l’entorn i
servei d’assessorament jurídic i en matèria d’estrangeria també amb la col·laboració
d’un advocat i que, si ens fixem en un any qualsevol, per exemple el 2018, va atendre
a més de 500 persones que van necessitar el seu assessorament.
- Cal fer esment al servei socio-educatiu del Centre obert, que a vegades passa
desapercebut, que és un servei per a l’atenció d’infants i joves fores de l’horari
escolar, servei a càrrec d’un pedagog de l’Ajuntament i que fan una feina important.
En els últims anys s’ha tingut la sort que per aquest servei s’ha comptat amb una
aportació de la Fundació Caixa Bank , i aquesta aportació per aquest exercici ha
permès que es pugui oferir un servei de porta-porta, és a dir, un servei que aquelles
criatures que sortint de l’escola “Sant Iscle” o “Salvador Espriu” puguin anar al Centre
Obert, se’ls pugui ajudar, i si són de barris del nostre municipi allunyats un servei de
taxi els acaba portant a casa seva o qualsevol part el municipi que estigui allunyat i
que per tant els pares no tinguin la possibilitat de recollir-los. Aquest projecte es va
engegar aquest curs i es compta amb una subvenció de La Caixa.

5

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000141

Codi Segur de Verificació: 5dd05333-dfcc-4967-9a94-c54413fcfbee
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12381008
Data d'impressió: 27/12/2021 14:35:36
Pàgina 6 de 66

SIGNATURES

Ì5dd05333-dfcc-4967-9a94-c54413fcfbee=Î

DOCUMENT

1.- TCAT P JORDI CAMPS VICENTE (Alcalde), 27/07/2021 10:56
2.- ANTONI ESQUÉ RUBIOL (TCAT) (Secretari), 27/07/2021 12:11

- Es disposa d’un servei relacionat amb l’habitatge. Es tracta d’un servei actualment
gestionat per la Fundació Sergi, servei que dona molt d’assessorament i durant tot el
temps de pandèmia ha assessorat moltes famílies que necessitaven ajuda respecte
en quina situació es trobaven, el fet que no poguessin atendre els pagaments, a
quines moratòries podien acollir-se. A part d’això analitzen quin és el nombre de cases
ocupades hi ha al municipi, però no només ocupades sinó fent la diferència entre les
que estan ocupades per necessitat i les que ho són amb fins delictius. Aquest és un
tema que és important separar-ho, i que fa poques setmanes que es va poder
mantenir una reunió amb el Gabinet de la Secretaria General de l’Estat en tema de
Justícia, en el qual hi havia l’Alcalde de Sils, el President del Consell Comarcal de la
Selva en representació del Consell Comarcal, l’Alcaldessa de Maçanet de la Selva, el
de Vidreres, el de Riells i Viabrea, el de Caldes, en la qual es va poder transmetre la
problemàtica que s’està patint, que molts no són ocupacions per necessitat sinó
ocupacions amb finalitat delictives relacionades amb drogues, ec, amb actuacions de
diversos cossos policials en les quals es van confiscar al voltant de 30.000 plantes de
marihuana que representen 70 kg. de droga, a més de diners i altres elements que
poden ser perillosos a nivell dels cossos de seguretat de l’Estat. S’hi va treballant, es
va demanant contínuament que es canviï la legislació i que s’endureixi per aquest tipus
de persones que cometen actes delictius, diferent de les persones que ocupen per
necessitat
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- Un altre servei que tenim és amb Càrites, el projecte Fer-se gran amb dignitat, que
el porten diverses persones voluntàries i que fan acompanyament a la gent gran que
es troba sola.
- Hem d’afegir-hi a nivell de Benestar Social tots aquelles activitats que es poden dur
a terme a nivell d’Associació de Donants de Sang, curses que es poden per part
d’Oncolliga, també per l’Associació Espanyola Contra el Càncer, amb els sopars, tot i
que a l’any 2020 s’han hagut d’adaptar a la situació i es va haver de fer de manera
molt diferent de com s’havia pogut fer sempre. En aquest sentit es mostra l’agraïment
per tota la feinada que està fent aquesta gent i, per què no dir-ho? a tots els
voluntaris que la majoria de vegades son els grans oblidats i que treballen de valent
des del darrere en cadascuna d’aquestes àrees.
- Si parléssim a nivell de Banc d’Aliments explica que a l’any 2014 van posar en
funcionament el servei d’aliments en format de distribució i productes no alimentaris,
tipus supermercat, per entendre’ns. Les persones que hagin d’anar a recollir els
aliments, que pou dur que els és, en algunes ocasions, que haguessin d’anar a
buscar la bossa d’aliments per poder subsistir, es troben que es va analitzar per part
de la regidoria una altra forma per tal que no afectés la dignitat d les persones
usuàries a l’hora de recollir-los, i en aquest sentit es va buscar el format de centre de
distribució en el qual tothom té una numeració, i poden anar al Banc d’Aliments on hi
ha un seguit de productes. Abans del Covid entraven a dins i podien triar els
productes que anaven en funció de punts i actualment fan la petició i després se’ls
porta els aliments que hagin pogut demanar més els que puguin haver-hi en aquells
moments.
A l’any 2017, tal com ha esmentat abans, es va procedir a reunificar el servei també a
nivell de la parròquia, o sigui amb Càrites. Va haver.-hi una feina important, per part
6
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també de Mossèn Jordi i de la presidentes de Càrites a Vidreres, conjuntament amb
la regidora i les persones de Jamia Kafo que gestionen el rober, el Banc d’Aliments i
entre totes les parts es va aconseguir unificar el servei d’aliments al municipi, cosa
que és molt important la seva unificació, ja que abans quedava dividit en dos, i això
era per la part de Jamia Kafo-Ajuntament i per l’altre teníem Càrites.
- Amb l’impacte de la pandèmia s’ha fet un gran esforç en l’organització, distribució i
coordinació des de la Regidora de Benestar Social i també dels tècnics de Serveis
Socials. Totes aquelles famílies usuàries que venien i que venen derivades sempre
des de Serveis Socials. Cada família té un nombre de punts, segons els membres
que constitueixen la unitat familiar. Amb aquests punts poden escollir els aliments
que més necessitin. D’aquesta manera el que s’acaba trobant és el que passava
abans, que algun dels productes que es posava a la bossa , alguna persona no el
necessitava, no en sabia cuinar o no lo agradava i després el llençava a les
escombraries, per tant llençant un aliment que després alguna altra família l’hagués
pogut aprofitar.
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El repartiment es fa cada 15 dies, als baixos de la biblioteca, i que es porta a terme
adaptat a nivell de Covid, des de les 3 de la tarda fins a les 7. Se serveixen tots els
aliments a fora, per torns amb horaris i sempre es respecten totes les mesures de
seguretat.
En el moment en què va haver-hi el confinament domiciliari, els mesos de març, abril i
maig, es va fer el repartiment cada mes o cada 15 dies, i aquest repartiment el
portava a terme la Brigada Municipal al domicili de totes les famílies que necessitava
aquests productes. Per tant, es feia un porta-porta.
Moltes vegades es desconeix d’on provenen els aliments que es reparteixen pel
Banc d’Aliments. Provenen de la Unió Europea, la compra feta per part de
l’Ajuntament, donatius procedents de Càrites, de campanyes com “El Gran Recapte”,
que aquest any ha estat diferent i en lloc de menjar el que es demanava era
aportacions econòmiques. També des del banc d’Aliments de Girona, així com
d’altres donatius com poden ser Entitats municipals o entitats que no són municipals,
empreses del municipi de Vidreres o externament, i també de particulars que volen
fer les seves donacions, i reitera l’agraïment a totes les persones, entitats,
organismes, etc que en són donants, així com la feina dels voluntaris i de Jamia Kafo.
El fet que s’hagi incrementat el repartiment de menjar a les famílies també ha
ocasionat que la Brigada municipal hagi col·laborat en el repartiment.
Manifesta que abans del Covid, al mes de març de 2020, hi havia 77 famílies que
rebien ajudes del Banc d’Aliments. Durant la crisi forta de la pandèmia el nombre de
famílies beneficiàries va passar a 126 famílies. Actualment es fluctua entre 79-90
famílies, amb la previsió que es pugui produir una necessitat de tornar a donar-hi
suport. En algun mes han estat a la línia que ho havia anteriorment, abans de la
pandèmia, el pic de 126 famílies, que suposarien entre 500 i 600 persones les que
reben ajudes i actualment és entre 79-90 famílies i voldria donar les gràcies a les
persones que són conserges de les zones esportives que també han estat col·laborant
en moments clau, que arribaven aliments i altres productes, que es poguessin
col·locar a tot arreu i preparar tots els paquets que s’havien de preparar per portar a
les cases de les famílies afectades. Durant el 2020 la quantitat que s’ha repartit a
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nivell econòmic en Banc d’Aliments ha estat de 59.729,92 €, però aquesta quantitat, tal
com ha dit, d’on procedeixen és del Banc d’Aliments, vindria a ser aquells aliments que
compra directament l’Ajuntament. Abans, amb les altres vies que teníem, les altres
cinc vies de col·laboració que teníem, aquestes vies feien que els aliments que
aportava posteriorment l’Ajuntament no estàvem parlant d’unes quantitats que
poguessin ser tan elevades, es podia parlar de 3,5,7 a l’any, i també depenent de les
aportacions que es feien. Aquest any no, l’Ajuntament va fer una compra de
59.729,92 € i aquí es pot dir que s’ha comprat tot a industrials del municipi, a
empreses de Vidreres, la gran majoria, sempre que s’ha pogut. Afegir que de cares
aquest 2021 hi havia la partida del pressupost que estava marcada en 36.000,- €,
aproximadament, i aquesta només és una partida exclusiva. S’hi ha de sumar altres
partides, com la partida d’ajuts socials d’urgència, que puja aproximadament 20.000,€ i també altres ajuts socials per un import de 5.000,- €. Si es veiés que alguna
d’aquestes partides es veiés que queda molt minvada i que hi ha necessitat d’ampliarla, no hi ha cap inconvenient en ampliar-la en el decurs de l’any, la podem ampliar en
funció de les necessitats. Comenta que en el decurs d’aquest 2020 els mesos en què
hi ha haver un increment superior, atès que hi ha algun més que va arribar a un import
de 17.000,- € en Banc d’Aliments, va ser perquè es va fer una compra gran en
productes d’higiene, peix i carn entre altres i productes frescos. Agraeix les
aportacions fetes per empreses del municipi que van proporcionar productes
alimentaris per un costat però també de neteja per una altra banda que van col·laborar
en el seu dia i que continuen col·laborant. Moltes i moltes gràcies as totes elles.
Comenta que una de les altres feines que feien els conserges de les zones esportives i
la brigada era portar els deures de les escoles als alumnes en el període de
confinament.
A nivell de Benestar estaríem parlant d’aquest tema per aclarir quines són les tasques
que es realitzen des de Serveis Socials.
- Una de les coses que es preguntava també era l’estat dels Plans d’Emergència
DUPROCIM a Vidreres. Els plans Duprocim ara s’han de procedir a fer l’actualització,
segons l’informen. S’ha fet una petició al Consell Comarcal per tal que presentin una
proposta nova en la que es pugui dur a terme aquests plans d’emergència. No
obstant, els plans de que disposem, que ara comencen a tenir ja uns anys, encara
ens són d’utilitat a l’espera de que disposem dels nous. En aquests moment ens
cenyim al que tenim a l’espera dels nous plans DUPROCIM , que acaben sent els
plans d’emergència en cas de pluges fortes, incendis o altres situacions que es pugui
donar.
Es procedirà a actualitzar els que tenim en aquests moments., tot i que pot ser que hi
hagi molts pocs canvis i que actualment els que tenim serveixen per poder continuar
duent a terme les tasques que calguin. L’any passar el Glòria, ara l’Hortènsia, i el que
es fa és activar-lo si és necessari o, per altra banda, a l’inici de l’estiu sempre
s’analitza en cas d’emergència fer un simulacre pel cas que s’hagués de patir un
incendi als nostres boscos.
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- Relacionat amb el tema de la gent gran, sempre es relaciona que la gent gran és la
gran gent. Sempre així ho hem escoltat i és així com ho creiem. Hem d’aconseguir
que la gran gent siguin persones actives, que puguem aprofitar la seva experiència i
bagatge i per tant això també enriqueix socialment el nostre poble. .S’ha de dir que la
situació de la pandèmia fa que el Casal dels Avis hagi d’estar tancat, que no es
puguin executar les activitats que s’hi duien a terme, i que l’Ajuntament estaria
encantat que des de la Generalitat els permetessin obrir les instal·lacions i que la
gent gran s’hi pogués trobar. Són persones de risc i des de las Generalitat no
aconsellen que s’obrin les instal·lacions. Aquell punt de trobada que tenien moltes
persones del poble des de fa uns mesos no és possible. Esperen que la situació
COVID pugui millorar, esperen que en pocs mesos puguin recuperar la normalitat i
que es pugui tornar a obrir les instal·lacions del Casal dels Jubilats.
En aquest edifici actualment només hi funciona la perruqueria i la podologia. No és el
mateix la forma en que es viu el Covid des d’un municipi com Vidreres que des d’una
gran ciutat.. El Govern hauria de tenir en compte les diferents particularitats i potser
en algun moment hi haurà de possibilitat d’un canvi, quan es valori si la regió sanitària
de Girona no està en la mateixa situació que la de Barcelona o altres. Si es fa per
tancar comarques, com es va procedir el mes de desembre, que es va tancar l
Cerdanya i el Ripollès també podrien fer el mateix perquè les comarques on no es
registren tants cassos es poguessin obrir. Suposa que la Conselleria de Salut deu
tenir els seus motius, però aquest és un tema que haurien d’analitzar més a fons i
que no hagi de passar tothom pel mateix quan les circumstàncies són diferents.
- Pel que fa al Centre de Dia potser el Sr. Secretari ens podria dir quelcom. Estem ja
a les portes de la licitació. Es va treure el quadre elèctric que hi havia a l’antiga escola
Sant Iscle, cosa que va representar un gran pas per una gran obra. Un quadre
elèctric que donava servei a una escola però que també donava servei a la Llar
d’Infants i al parvulari. Amb la retirada del quadre elèctric es vam poder iniciar un
seguir de procediments que permetin que a finals de l’exercici 2021 acabi sent una
realitat veure la construcció del Centre de Dia, que a l’any 2022 es pugui finalitzar .i
que es pugui contractar la gestió del Centre de Dia, reivindicat des de fa molts anys i
que es considera molt necessari. .Les obres s’iniciaran per la fase 1,i posteriorment a
la 2,3 i següents si és necessari. Es tracta d’una actuació molt necessària i molt
important. La primera fase és la construcció del centre de dia. La segona és construir
el primer mòdul del geriàtric, i així successivament en funció de les necessitats i
demanda.
Em relació amb la gent gran es disposa d’un servei per aquelles persones que no
gaudeixen de la mobilitat necessària i des de fa un temps es van aprovar unes
bonificacions a l’ICIO per aquelles persones que hagin de substituir la banyera per
un plat de dutxa, que posin elements per millor la mobilitat. Totes les obres Que
s’hagin de fer en aquests sentit gaudeixen d’una bonificació de l’ICIO fins el màxim
permès, ja que la llei no permès deixar-ho al 0%, però sí que es va reduir fins un 5%,
es compte amb aquestes bonificacions.
També hi havia les bonificacions de l’IBI per les persones que pateixin de
vulnerabilitat, però s’ampliarà per tal que hi hagi encara més persones que s’hi puguin
afegir.
- Relacionat amb altres temes hi ha una cosa important, necessària, a fi i efecte que
Vidreres millori una de les seves entrades. Però ja no només que millori una de les
entrades sinó que millori l’accés i la seguretat dels usuaris, a la zona dels Horts d’en
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Pere Pau. A la legislatura 2011-2015 es va tirar endavant un projecte promogut pels
que en aquella època eren socis de govern. Ara ha d’haver-hi una altra fase, en la qual
s’asfaltarà a fi i efecte de tenir una zona de rodament de vehicles que eviti el que
s’està patint amb l’existència de molts forats als llocs per on circulen els vehicles,
deixant el centre de la plaça com una zona que sigui d’aparcament però que no
estigui asfaltada. Manifesta que vol, deixar clar que només s’asfaltarà la zona de
rodament, i en aquest sentit esmenta que només seria tota la zona d’entrada més
l’indret de circulació, o sigui el lateral de les cases més la part de darrera del pavelló,
en la qual hi haurà una zona on s’hi pugui aparcar amb tranquil·litat i sense la pols que
s’hi produeix actualment. En l’estat d’ara, a causa de l’actuació que es va fer, que va
quedar molta terra es produeix molta pols. El que es pretén és que quedi una zona
d’aparcament. El recinte quedaria de manera que a l’entrada hi poguessin circular dos
vehicles amb tranquil·litat, i que no ens trobéssim amb el que es troben actualment. Es
millorarà en imatge però també funcionalitat i els esportistes que surtin del pavelló,
que amb la situació actual no es garanteix la seguretat, però que per preservar-ho
s’instal·laran elements per fer aquest indret més segur i garanteix la seguretat i millora
la imatge de la zona, convertint-lo en un espai on s’hi podran fer algunes activitats
lúdiques, Festa Major i altres; però que s’ha de cercar que sigui un espai on s’hi puguin
executar moltes altres activitats lúdiques i esportives amb garantia de seguretat i que
serveixi d’aparcament per les persones que vulguin accedir al centre en definitiva un
espai més agradable i ben situat. Es preveu que es comenci el primer trimestre de
2021 i que es finalitzi a l’inici del 2022 i que els problemes que es registren ara
desapareguin.
- Un altre tema important es el de Joventut. Aquest any el Pla Local de Joventut s’ha
fet amb l’assistència dels joves del municipi, mitjançant taules de participació, i es
centra en tres línies de treball: formació, ocupació i salut, i aquesta última englobant
conductes de risc relacionades amb l’addicció. La intenció és tractar aquestes tres
temàtiques que es desenvoluparan en tres programes: Vidreres jove, Vidreres forma’t
i Enxarxat’s.
A Vidreres Jove es presenta el programa principal a desenvolupar durant els propers
quatre anys. És un programa que gira entorn l’equipament juvenil de Vidreres i és
eminentment transversal. L’Ajuntament fa uns quatre anys i mig que es va posar en
funcionament l’Espai Jove, un espai jove que és la vèrtebra de un espai transversal
educatiu i al final de tot de salut, i podem dir que l’espai de dinamització, que al final
és l’Espai Jove de Can Turronet està fent una feina important on els regidors Gerard
Morgado i Lluís Galobart podrien explicar l’evolució de l’espai.
Es pot dir que l’equipament juvenil compta amb diversos recursos com pot ser
l’hemeroteca, la biblioteca juvenil i serveis de difusió mitjançant el Butlletí Municipal i
realització de tallers, xerrades i cursos. L’Ajuntament vol que acabi sent una mica
l’extensió del Punt d’Informació Juvenil, ubicat al Centre Cívic, i la disposició d’aules de
“Can Turronet” per poder realitzar treballs per joves músics, actors i creadors de
diverses disciplines, entre altres. La intenció és també impulsar diverses actuacions
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emmarcades en el procés de cohesió territorial i social dels joves de Vidreres. A
vegades es diu que es necessita que els joves de Vidreres puguin estar més
cohesionats socialment i territorialment. I en aquest sentit el programa Embrancats és
que acabi sent-t’hi cohesió i que s’acabin sentint més part de Vidreres.
Al mateix temps s’intenta treballar per la igualtat, en oportunitats per tots els joves i
enfortir la participació juvenil com a mètode de relació i formació personal col·lectiva,
amb la voluntat de dirimir diferents referents de joves del nostre poble. Aquest
programa, que ha d’agrupar diverses actuacions com la dinamització lúdica i cultural
de la web municipal que en aquests moments està en construcció. Esperen que
abans de dos mesos es pugui tenir en funcionament, atès que ja fa dos mesos que s’hi
està treballant.
I continuar també amb un treball que el regidor Sr. Luís Galobart, com a responsable
de barris i urbanitzacions, creu i aposta treballant per potenciar més el local social
d’Aiguaviva Parc a nivell juvenil. En aquest sentit es vol aconseguir que aquest local
tingui més utilitzat. Com tothom sap la gran majoria dels locals municipals estan en
confinament i per tant poca utilitat se’ns acaba permetent.
- Informa que a nivell d’uns arbres que s’han retirat en un barri del municipi, al barri de
Mas Flassià, explica que la voluntat de l’Ajuntament no ha estat mai la tala
indiscriminada d’arbres del municipi, i la retirada dels arbres és sempre l’últim recurs.
El criteri principal que provoca aquesta retirada d’arbres és la seguretat. Això parteix
del temporal “Glòria” a resultes del qual van haver-hi molts arbres que van acabar
caient, en els parcs, i per altra banda algun va caure a la via pública i per sort no es va
haver de lamentar desperfectes ni en vehicles, ni en propietats, però sobretot danys
personals, tot i que en algun cas si l’arbre on va caure hi hagués hagut alguna
persona rataríem parlant que potser s’hauria produït alguna víctima.
Per tant, sempre les actuacions que s’han tirat endavant han estat per seguretat, a
instàncies d’informe tècnic i fonamentat en criteris i arguments tècnics. Vol deixar clar
que qualsevol arbre que s’ha retirar de Vidreres ha estat perquè així ho argumentava
un informe dels Serveis Tècnics Municipals fonamentat en l’estat de l’arbrat urbà.
Sempre que s’ha pogut ha estat plantant més arbres. Amb això vol dir que si es mira el
Carrer Costa Brava, anys enrere no hi havia cap arbre, i actualment hi ha arbres. Si
mirem l’entrada de Vidreres, procedent de Sils i Girona s’hi ha plantat força arbres.
Sempre que es pot es planten arbres, a l’escola, en espais municipals.
En aquest sentit vol fer un petit incís a l’entrada de Vidreres procedent de Sils i Girona
alguna persona els ha demanat què representava la gespa blava. En aquest indret des
de fa molts anys un col·lectiu de persones deia “entre mar i muntanya”, i amb aquesta
actuació a l’entrada del poble ha estat donat la imatge d’entre mar i muntanya, jugant
amb els arbres, amb les graves, posant aquesta gespa artificial de color blau, que van
considerar que era més oportuna que no mantenir les pedres blava que havien posat
en una primera fase, i que tota aquesta actuació el cost va ser de 0 euros tenint en
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compte que estava dins les millores que va presentar l’empresa adjudicatària del
concurs de jardineria tres anys enrere.
Tornant al tema dels arbres, manifesta que l’Ajuntament ha de vetllar per la seguretat
dels veïns i per tant no pot ometre ni ignorar un informe tècnic que posa de manifest
perills d’aquesta massa arbòria municipal representa un risc. Fa un any,
aproximadament, es va reunir a tots els caps de llista o a la persona que hagués
delegat per tal que pogués acudir la Pineda d’en Mazó, que hi havia la tècnica de
Medi Ambient, i es va explicar quina actuació es volia fer a la Pineda. Es va comentar
la salut dels arbres i de passada augmentar la seguretat. Seguretat perquè hi havia
arbres morts i podien caure, i si queien en podrien haver fet seguir d’altres que estaven
vius. Amb això els que estaven vius podien seguir creixent en amplitud i millor salut a
les copes. Es va procedir a fer les neteges i que les copes fossin més maques que
creixessin amb molta més tranquil·litat sense que els tallessin les ales i poguessin tenir
un creixement correcte sense que s’anessin morint i aquestes branques que també
havien mort.
Comenta que per vetllar per la seguretat de vianants i veïns de les cases properes a
aquests arbres, parlant de les situacions climatològiques agreujants, com poden ser
situacions de vent fort, en extrem, i que lamentablement en els últims temps ens
trobem amb aquesta situació. Ens trobem que hi ha situacions climatològiques, com
potser el temporal Glòria de vent, pluja continuada o fot vent, que fan que s’hagi de
tenir un control de tot l’arbrat, i del qual l’Ajuntament en va parlar i va creure
convenient continuar analitzant tot l’arbrat del poble i tenir-ho tot ben controlat. No són
els únics que porten a terme actuacions d’aquest tipus. D’altres ajuntaments, com pot
ser l’Ajuntament de Salt, que tenen la mateixa situació que tenim nosaltres, amb força
massa i boscosa, allà no tenen la mateixa, en els darrers mesos han estat arrencant
arbres que podien tenir 60-70 anys, que estaven a la via pública. Suposa que o bé
perquè han considerat que feien malbé la zona de circulació o bé perquè han
considerat que podien ser un perill i caure a sobre la via pública, municipi en el qual
estan governant altres colors polítics, en aquest cas ERC.
Continua dient que aquestes situacions excepcionals fa que s’hagin de prendre
aquestes mesures i són les que tenen un major perill, les situacions excepcionals en
front de la seguretat, atès que presenten un major risc d’acord amb l’evolució del risc
de l’arbrat. sent la gestió municipal ordinària la gestió visual dels exemplars arbrats i la
detecció de defectes estructurals dels mateixos pel que fa als arguments tècnics
durant l’observació visual de la RAT, es basa en defectes observats en els citats
exemplars que s’ha procedit a haver d’extreure, a tallar, són exemplars en els quals
s’hi va observar, per part de la tècnica, defectes en els arbres subjectes i on es preveia
que pogués haver-hi algun problema. a aclarides i que ens trobéssim que algun d’ells
pogués, inclús, caure. I d’acord amb l’exposat els defectes d’aquests arbres no poden
ser solucionats amb tècniques de gestió, com poden ser podes de manteniment o de
formació per intentar millorar o solucionar els defectes i per aquest motiu s’aconsella la
tala selectiva.
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Atès que és un tema sensible per a molts vidrerencs i vidrerenques, s’haurà de dur a
terme una bona pràctica de comunicació amb suficient antelació als veïns, i en aquest
sentit es comprometen a que en aquest tipus d’actuacions siguin comunicades amb
anterioritat als veïns més directes, aquells que acaben sent els afectats.
- Finalment, per no estendre’s més, a nivell de neteja de parcel·les, en relació a
prevenció d’incendis forestals, manifesta que s’ha portat a terme la neteja de
parcel·les interiors o les que falten i que estan en tràmits. En aquest sentit s’està fent
un treball de camp pe concretar les parcel·les que manquen i que és necessari que es
netegin i es procedirà a la notificació perquè els propietaris executin aquestes neteges.
Durant el 2020 es van enviar al voltant d’unes 1.000 cartes en les que s’informava de
parcel·les que estaven brutes, de propietat privada. Les franges perimetrals es
netegen anualment. A l’exercici anterior es va executar Puig Ventós i Terrafortuna, i
aquest any es preveu l’execució de La Goba i una part d’Aiguaviva Parc. Amb
aquestes neteges es va portar a terme a les zones verdes d’Aiguaviva, que també es
troba en la mateixa situació. La Goba té un caràcter i una situació més forestal.
Aquestes zones verdes es procedeix a una neteja i adequació més puntual i
específiques i l’any anterior es va executar una franja entre 5 i 6 metres de les zones
verdes d’Aiguaviva Parc, amb una superfície netejada de 60.000 m2 aproximadament
al voltant de les propietats dels veïns del Barri d’Aiguaviva. Es va creure oportú iniciar
aquest procediment, a partir de no només netejar unes zones verdes com havien fet
en anys anteriors, que es netejaven zones verdes i després quedaven altres zones;
una actuació que es va considerar que podia ser més efectiva, per iniciar tot el
procediment de neteja de zones verdes i acabava sent aquesta la forma més idònia
que va permetre netejar 60.000 m2 aproximadament en franges de 5-6 m. al voltant de
les propietats d’Aiguaviva Parc, a la qual vàrem arribar a fer una neteja d’uns 60.000
m2 al votant de les propietats dels veïns del barri d’Aiguaviva Parc. Per tant aquí es va
creure oportú que podíem iniciar aquí aquest procediment a partir de no netejar només
unes zones verdes com s’havia fet en anys anteriors sinó que e s va executar una
acció que es va considerar més efectiva i es va netejar zones verdes en una superfície
de 60.000 m2 en franges de 5-6 metres al voltat de les propietats d’Aiguaviva Parc.
Comenta també que les parcel·les i terrenys particulars, als quals s’ha anat notificant,
els propietaris que portin a terme les neteges, en el cas que no ho fessin, s’iniciarien
altres procediments. Es va fer una o dues cartes l’any anterior i si al final no acaben
fent ells mateixos la neteja, subsidiàriament pot executar-la l’Ajuntament i amb
posterioritat es pot iniciar el procediment per cobrar el cost d’aquesta neteja que no
han executat, i això vol dir que si després no volen pagar existeixen altres fórmules,
com per exemple inscriure el deute al Registre de la Propietat .
Manifesta que sempre s’ha d’intentar que la propietat realitzin pels seus propis mitjans
el que és la neteja de les parcel·les tot i que subsidiàriament l’Ajuntament sigui l’últim
en haver d’executar aquestes neteges, i pel cas que s’hagi d’executar, que es traslladi
als propietaris, i si els propietaris no paguin deixar inscrita la càrrega al Registre de la
Propietat.
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Existeix un control. Es va demanar al Consell Comarcal de la Selva que ens donés un
cop de ma, però des de la Diputació de Girona es va fer una bona feina i els va facilitar
al voltant de 1.000 i escaig de parcel·les que estaven en aquestes condicions, que
estaven brutes. Aquest fet els va ajudar, juntament amb les que ja tenien detectades
en poder portar a terme aquest enviament de cartes a tots els propietaris, cosa que va
suposar una dedicació durant bastantes setmanes, com és obvi. No està parlant de 30
o 40 parcel·les sinó de més de 1.000 parcel·les. Esperem que amb la insistència en
què s’ha de portar a terme això farà que els propietaris agafin la inèrcia de netejar la
parcel·la cada any i que no s’hagi de repetir la inèrcia d’enviar les cartes cada any.
Doncs no, el primer any si està bruta s’enviarà, el segon també, el tercer també, i així
successivament.
- S’havia demanat tot el que eren boques d’incendis al terme municipal. En tenim
forces i demà al matí es facilitarà al Sr. Becerra, S’ha fet el treball de camp, una
relació extensa on es poden controlar pels serveis tècnics. Les hauran d’anar revisant.
Afegeix que al 2017 es va fer una boca d’incendis d‘alta capacitat al davant de l’ATO,
empresa productora de llet, i en aquest sentit anima als productors en aquest moments
que són difícils, a col·laborar n la nova marca lletera, que tot i que són difícils, són
també moments importants. Hem d’estar contents perquè en aquests moments difícils
empreses que són al nostre municipi pugui produir una marca de producte del nostre
territori, i per tant és d’agrair. A nivell de l’empresa de llet s’està controlant, per part de
les regidories d’urbanisme i medi ambient, pel que fa a les olors, ja que en les últimes
setmanes s’ha sentit mot mala olor procedent d’aquesta empresa procedent de la seva
depuradora, a més del soroll que produeix. Es va transmetre a l’empresa la situació
que s’estava vivint i se’ls demanava que cerquessin solucions a aquest problema per
tal que desapareguessin aquestes molèsties. En conseqüència es va instar a la
direcció de l’empresa que solucionessin i minimitzessin les molèsties de sorolls i olors,
i l’empresa va manifestar que per solucionar-ho col·locaria una nova bufadora OMO,
una BFR per la depuradora, amb els conseqüents tempos. També es va indicar que
es faria una constant renovació del carbó actiu, per matar les males olors, la
instal·lació d’una nova planta preparadora de polielecdruït per millorar la hidratació
dels fangs, atès que moltes de les males olors que es produeixen és a causa de la
deshidratació dels fangs de la depuradors i se’ls va informar que s’han cobert moltes
de les basses que té la depuradora.
També es van parlar en contacte amb el Consell Comarcal de la Selva per
transmetre’ls la situació i per demanar-los de quina forma podia l’Ajuntament actuar.
També es va posaren contacte amb la Generalitat de Catalunya i fa poques setmanes
varen veure que s’estaven duent a terme lectures de soroll a la fàbrica.
-Continuant amb l’explicat anteriorment i en relació a la nova marca de llet que
properament s’envasarà a Vidreres per part d‘una agrupació de ramaders amb seu a
Campllong, en nom del Ple de l’Ajuntament els desitja molts encerts i molta sort en
aquest nou projecte.
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- Explica a continuació el desplegament de la fibra òptica. En aquest punt, com ja hem
explicat en moltes altres ocasions, tot el que és el desplegament de la fibra òptica al
municipi, han tingut la situació complicada que no hi ha hagut empreses que s’hagin
volgut instal·lar. Primer de tot es va parlar amb Movistar perquè s’hi pogués instal·lar i
els van respondre quec era molt fàcil que s’hi pogués instal·lar qualsevol operadora
externa, qualsevol operadora que pogués venir de qualsevol part del territori nacional,
català i/o de fora, i Movistar no va voler fer cap mena d’inversió. Va aparèixer
l’empresa Adamo, que es va comprometre a tirar endavant el desplegament de la fibra
òptica al municipi i així va començar. Va fer el centre del poble i en zones com pot ser
Can Moragues que podien ser un desplegament fàcil.
Qui va aparèixer amb posterioritat? Va venir unes altra empresa que ara forma part
de Jazztel, que és Mas Mòvil, i va començar a estendre fibra òptica, sense demanar
permís, sense demanar res, que se’ls va haver d’aturar i el tècnic els va fer complir
amb les normes existents, però ells van fer una petita actuació,. No van desplegar la
fibra a tot el municipi sinó que van desplegar la fibra en alguns carrers, que ells van
considerar claus per dir: Ep, som aquí, però no van arribar a tots els carrers del terme
municipal. L’Ajuntament va continuar parlant amb l’operadora Adamo per tal que fes tot
el terme municipal, van parlar amb l’operadora Acerco, que pogués fer tot el terme
municipal, van parlar també amb l’operadora Nimbus Telecom, que és un veí de
Vidreres, per veure què podia fer ell també, i va ser força complicat que el
desplegament fos una realitat. Què van fer llavors? Després de moltes reunions,.
Insistint, insistint, van aconseguir que Adamo continués el seu desplegament dins el
terme municipal de Vidreres i els van assegurar que anaven per fer el desplegament a
Mas Flassià, al qual, han col·locat alguns pals, alguns potser els hauran de modificar
per la situació on els han col·locat, potser n’hauran de posar algun més, ja que algun
veí no es pot trobar en la situació que li passin 3,4,5 cables dins la seva propietat, i
per tant estan a l’espera de poder mantenir una reunió amb representants d’Adamo,
ensenyar-los sobre el terreny que han de posar un pal més en aquest punt però per
altra banda han de potser treure algun altre pal o col·locar-lo en un altre espai, perquè
tampoc és qüestió que en uns moments en què tot vagi soterrat que ens trobem en la
situació que estiguem posant pals a tot arreu.
En aquests moments s’està fent el desplegament de fibra òptica a tot el municipi i ens
trobem que Movistar apareix,. Movistar va aparèixer i va començar a fer el
desplegament a tot el terme, tot el nucli de Vidreres de moment amb previsió de fer el
desplegament cap a totes les masies i per tant anant cap a la zona on viu la regidora
Eva Trias, que ella també tingués Movistar, així s’hi van comprometre i així els ho han
transmès fa pocs dies, que ells podran donar el servei i també arribar a tots els barris
del poble, només que tardaran una mica més.
Així mateix es va parlar amb l’empresa Adamo pel seu desplegament de fibra als
barris del nostre municipi. Què tenim? Doncs que Adamo es va comprometre que
desplegaria la fibra per Terrafortuna, que continuaria desplegant la fibra cap a Puig
Ventós i amb posterioritat la desplegarien per Aiguaviva Parc, tenint en compte que ja
havien fet un desplegament de fibra a las zona de La Goba. A la zona la Goba hi havia
algun sector que no acabava arribant la fibra perquè a alguna operadora no li acabava
interessant. Hi ha una altra operadora que ha manifestat que estaria disposada a
poder arribar en aquests punts on ens trobem que Adamo no els ha ofert la fibra.
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Per altra banda i en paral·lel tenim que Acerko va fer el desplegament de fibra al
Polígon Industrial de Vidreres i actualment, la setmana passada, i l’altra, i l’anterior ja
estava iniciant el desplegament de fibra òptica a Aiguaviva Parc, passant pels pals
nostres i esperen que en breu ja estigui tot finalitzat i que compleixin amb el que es
van comprometre en el seu dia, que arribarien a tot arreu i potser conjuntament amb
l’empresa Adamo, que acabarà el seu desplegament en d’altres sectors d’Aiguaviva.
Amb això pot dir que la fibra òptica acabaria arribant a tots els sectors de Vidreres,
barris, nucli i disseminats i per tant podríem dir que Movistar estaria complint amb el
compromís que té a nivell estatal, així es va comprometre amb el Govern d’Espanya
d’arribar el 2022 a arreu del territori, tot i que les inversions sort que s’ha anat parlant
amb el temps, perquè sembla que ara els volen anar destinant a altres zones més
desfasades en aquest aspecte.
També vol explicar les problemàtiques que han tingut lloc al Centre
d’Assistència Primària de Vidreres. Problemes, dubtes en algun cas i alguna queixa.
Cal comentar que arrel d’algunes queixes presentades per alguns Ajuntaments, hi ha
reforç administratiu en diversos CAP de La Selva. Sobretot pot dir que aquest reforç
administratiu acaba sent més a nivell del CAP de Vidreres. Per tant, estaríem parlant
que Vidreres en lloc de tenir 2 persones que siguin administratives doncs forces dies
en lloc de tenir-ne dues en tenim tres.
Això acaba ajudant que aquelles situacions que s’han viscut, de col·lapse, i en les que
moltes persones s’han trobar en la situació que no els despenjaven el telèfon amb la
conseqüència que no podien contactar amb el CAP ha disminuït.
Per altra banda van estar mirant el tema de les estufes de gas per tal que les persones
que s’esperen a fora no tinguin fred.. Ha costat molt trobar. Una vegada se n’han
trobat els van comentar que havien de ser controlades i que podien representar un
perill i els ho van desestimar. Des del departament de Compres se’ls va informar que
costava molt trobar estufes per tenir-lesa l’exterior i que no acabava sent factible
portar-ho a terme. Esperen que l’hivern no acabi sent tant fort com aquest últim mes,
que ha fet molta fred, amb glaçades, i esperen que no ens trobem en aquesta situació.
Pel que fa al CAP de Vidreres avui en dia hi tenim un professional més. Ve a reforçar
durant alguns dies i hores ocupant aquests buits, durant aquest dies, en el cas de
l’atenció telefònica i un dels objectius que també es va acordar és que el sistema de la
centraleta del CAP vagi al núvol i per tant el funcionament de l’Institut Català de la
Salut, que ja els va dir que potser tardarien una mica més a poder aconseguir estar al
núvol de l’Institut Català de la Salut. Es van comprometre que sí o si, durant aquest
any 2021, s’acabaria posant en marxa i que per tant qualsevol trucada que pogués
entrar, pel cas que no pogués acabar sent atesa saltaria al telèfon de l’Institut Català
de la Salut i per tant s’atendria per mitjà d’una altra persona que no estaria, com és
obvi, de forma presencial al CAP.
Tot això són mesures que es van acordar en una reunió telemàtica que es va mantenir
amb el Sr. Campasol, que és el director de la Regió Sanitària de Girona i del Servei
català de la Salut conjuntament amb la Directora de l’Àrea Bàsica de Salut nostra, o
sigui Sils-Maçanet-Vidreres i Riudarenes.
Informa que el Departament està impulsant també el sistema de cita prèvia i mitjans
telemàtics i que per tant s’ha d’intentar aconseguir, i així ho estan fent, per part de la
regidora Sra. Eva Madrenys pels usuaris que no en siguin experts
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- Pel que fa al tema del Centre de Dia hi ha el tema de la Residència Vidreres. Es va
manifestar directament al Departament de Salut, a través dels seus responsables, que
l’Ajuntament, i així els ho van recordar en diverses ocasions, que l’Ajuntament no
tenia cap competència al respecte, perquè era privat i és la Generalitat qui té
competències i control, i per tant l’Ajuntament no podia decidir absolutament res i que
la decisió que es va prendre la va prendre la Generalitat respecte aquesta residència
privada que no complia uns paràmetres exigibles. l’administració pública actuant en
aquest cas és la Generalitat i que l’Ajuntament només podia estar informat, no fer cap
acció.
- Hi ha la voluntat, per part de l’Ajuntament, de deixar d’usar el Glifosat pel control de
les males herbes a la via pública. A l’exercici 2020 es van provar dues alternatives.
Per una banda es va fer servir l’Escaldadora , que és d’aplicació d’aigua calenta,
cremar les herbes. Aquest mètode s’ha demostrat que podria ser efectiu, així com
productes ecològics alternatius per eliminar aquestes males herbes a la via pública.

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.

Intervé el regidor Sr. Enric Gual per manifestar que l’escaldadora no va ser efectiva. Es
va intentar però no va ser efectiva.
Continua l’Alcalde dient que aquest any 2021 ha aparegut una alternativa que sembla
que pot arribar a ser un producte que s’utilitzarà a tot arreu. Manca la homologació a
nivell espanyol però ha de dir que a nivell europeu la té. Entenen que si a nivell
europeu hi és, també ho serà a nivell espanyol. En aquest moment s’està en un
període de proves a Barcelona i a Girona. Aquesta alternativa acaba sent el vinagre.
En unes proporcions adequades s’ha demostrat eficient per aquest ús, segons se’ls
indica des dels serveis tècnics . Al ser un producte natural, perquè el vinagre és un
producte natural, a diferència d’altres productes que s’estan tirant, que es necessitava
carnet fitosanitari, en aquest cas no serà necessari. Per tant, durant aquest any es
procedirà a fer la prova, en determinades zones, per veure com funciona i estudiar si
es pot utilitzar com a tractament definitiu. Es veurà si acaba o no funcionant.

El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, proposa a l’Alcalde que, atès
que es veuen cada dos mesos en els plens proposa que se celebri una junta de
portaveus cada mes, i d’aquesta manera la informació fluiria més i no es faria tant
llarg,
Contesta l’Alcalde que s’intentarà mantenir unes reunions de Junta de Portaveus, tal
com s’havia fet en el període del COVID, que en van fer un parell, i per tant poden fer
aquestes reunions i poder ampliar. No hi ha cap problema en fer aquestes reunions i
poder ampliar. La intenció de l’Ajuntament és que tothom pugui comunicar-se,
transmetre els seus dubtes i problemes existents i per aquest motiu s’han anat iniciant
diverses vies. Fa un parell o tres de setmanes es va iniciar un procés que, qualsevol
veí que veiés algun forat o alguna farola, el que fos, a la via pública, o que tingués
algun problema, els pogués anar informant per poder-los solucionar. Per tant, tothom
anirà rebent resposta respecte la situació i s’intentarà donar-hi solució.
- Hi havia el tema dels precs i preguntes del públic al Ple. Es va publicar que les
persones que volguessin transmetre’ls preguntes ho podien fer per correu electrònic, i
també se’ls donarà resposta per escrit als precs i preguntes que els hagin pogut fer.
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Per altra banda, per altres vies, que avui aprovarem, en algun punt de l’ordre el dia i
altres amb la intenció d’augmentar la comunicació, i per tant no és només amb el
poble, que és del parer que és important augmentar aquesta comunicació sinó que per
part de l’Ajuntament creuen que també és important incrementar el contacte i la
informació amb els membres de l’oposició i es respondran les preguntes que no
s’hagin respost en aquest plenari
En aquest moment es dona inici a la discussió i votació de la resta de temes del Ple

2.0.- SUBVENCIONS
2.1.- Ratificació dels convenis de 2020, reguladors de les subvencions a les
entitats i centres educatius / 3:46:40
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“La Junta de Govern o bé l’alcaldia, durant aquest any 2020, han adoptat diversos
acords que fan referència a l’aprovació dels convenis reguladors de les subvencions
de 2020 a entitats i centres educatius, d’acord amb les previsions del Pressupost
general de la Corporació de 2020.
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Tos els acords preveuen que el Ple de la Corporació els ratifiqui durant aquest any
2020.
Les entitats que es relacionen a continuació han signat convenis amb l’Ajuntament,
reguladors de les subvencions de 2020, així mateix en aquesta relació hi consten els
imports de les subvencions i les dates en què es van aprovar els convenis:

ENTITAT

NÚMERO D’EXPEDIENT

DATA DE L’ACORD

IMPORT
DE
SUBVENCIÓ (€)

ASSOCIACIÓ
DE
COMERCIANTS
I
EMPRESES DE SERVEIS
DE VIDRERES

X2020001710

13/10/2020

5.300,00

AFA
ESCOLA
ISCLE

X2020002164

09/12/2020

3.200,00

X2020001738

26/10/2020

3.500,00

AMPA
ESCOLA
SALVADOR ESPRIU

X2020001734

09/11/2020

3.200,00

AMPA
VIDRERES

X2020002034

30/11/2020

2.500,00

AGRUPACIÓ
SARDANISTA
DANSA

SANT

BELLA

INSTITUT
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APEIJ LA XARXA

X2020002035

30/11/2020

850,00

ASSOCIACIÓ GATS DE
LA SELVA

X2020002187

11/12/2020

2.000,00

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
AIGUAVIVA PARC

X2020001747

26/10/2020

2.000,00

ATLÈTIC
FSCE

X2020001733

26/10/2020

1.100,00

CASINO LA UNIÓ

X2020001808

26/10/2020

2.000,00

CLUB DE BÀSQUET NOU
CAULÈS

X2020001886

16/11/2020

5.500,00

CLUB
NOU
VIDRERENC

PATÍ

X2020002109

30/11/2020

700,00

CLUB
VIDRERES

OLÍMPIC

X2020001810

26/10/2020

1.600,00

CLUB
VIDRERES

TWIRLING

X2020001732

26/10/2020

1.000,00

CLUB
TWIRLING
GIMNÀSTIC VIDRERES

X2020002123

09/12/2020

400,00

CREAMUS

X2020001852

09/11/2020

1.900,00

X2020001807

26/10/2020

3.200,00

ESCOLA SANT ISCLE

X2020001708

13/10/2020

3.200,00

FUNDACIÓ
ASPRONIS

PRIVADA

X2020001709

13/10/2020

8.000,00

FUNDACIÓ
ONCOLLIGA

PRIVADA

X2020001848

30/11/2020

1.200,00

GRUP
VIDRERENC

D’ESPLAI

X2020002196

09/12/2020

22.878,10

GRUP INTERCULTURAL
JAMIA KAFO

X2020002178

09/12/2020

3.100,00

GRUP
VITRARIS:
CULTURA I TRADICIÓ

X2020002078

30/11/2020

2.000,00

INSTITUT VIDRERES

X2020001718

13/10/2020

2.500,00

ESCOLA
ESPRIU

VIDRERES

SALVADOR
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VIDRERES

X2020002108

30/11/2020

800,00

I

X2020000291

30/06/2020

17.500,00

PENYA BARCELONISTA
VIDRERES

X2020001885

09/11/2020

1.000,00

SPORTING
VIDRERENCA CEF

X2020002111

09/12/2020

17.000,00

LLAR DEL JUBILAT
PENSIONISTA

Vist el dictamen favorable a la proposta, emès per la Comissió Informativa Única en
sessió ordinària celebrada el dia 26 de gener de 2021.
Per tot l’exposat, l’alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD:
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Únic. Ratificar els acords de formalització dels convenis de 2020, reguladors de les
subvencions a les entitats i centres educatius d’acord amb la relació detallada als
antecedents.”

Intervencions
El regidor Sr. Xavier Baeza, del grup SV-CP, manifesta que des del grup socialista van
demanar el llistat de les associacions i entitats que no havien cobrat el mateix o que
havien cobrat menys per veure el criteri seguit o si manca signar quelcom, perquè si
no ha canviat res del que és l’activitat de l’entitat o l’associació, l’import no tenia per
què variar, i més tenint en compte que si l’any passat amb el COVID potser la
comunicació amb l’Ajuntament no és la més fàcil per a cada entitat. No sap quantes
entitats estaran al cas i demana per què l’import ha variat o no hi són i veure el pas
que s’ha de fer. Igual que aquesta del futbol es donava el cas que no estava signada
doncs veure el procediment quin seria.
L’Alcalde reclama al Sr. Sergi Baulida que doni resposta al regidor Sr. Baeza.
El Sr. Sergi Baulida manifesta que en principi les subvencions són les que s’aproven al
pressupost, i no hi ha hagut cap modificació en aquests sentit. No hi ha cap
problemàtica en concret ni cap diferència. Sí que hi ha el que ha comentat varies
vegades el Sr. Baeza respecte les urbanitzacions que l’Ajuntament s’ha anat demorant
en la recepció però que s’ha anat ajustant a posteriori, l’única cosa..
Intervé el Sr .Baeza per dir que respecte l’entitat de fa 2,3,4,10 anys el criteri per
canviar la subvenció quin és?
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Respon el Sr. Bauilida per dir que és el que s’aprova en el pressupost, no hi ha cap
obligació per part de l’Ajuntament de repetir uns imports, no hi ha cap obligació.
Contesta el Sr. Baeza dient que les urbanitzacions 15 anys enrere signaven un acord
amb l’Ajuntament pel qual rebien un import econòmic en compensació pels serveis que
l’Ajuntament no presta i hauria de prestar. Estem parlant que això ja no es fa.
Intervé l’Alcalde per dir que el Sr. Baeza diu que l’Ajuntament no fa i que hauria de fer.
L’Ajuntament quan una urbanització no està recepcionada o és la que ha de dur a
terme certes de manteniment en aquella urbanització, i el que es fa és fer unes
aportacions. No sap si en el cas de la Urb. Puig Ventós, que creu que era al voltant
d’uns 19.000,- € perquè la pròpia urbanització pogués dur a terme les actuacions de
manteniment. Així és com s’ha estat fent sempre, no només a Vidreres sinó a tot arreu.
Per tant, no és dir que l’Ajuntament no fa el que li pertoca sinó és dir que estan parlant
és que l’Ajuntament el que fa són unes aportacions econòmiques perquè la Junta, que
és la que gestiona la urbanització privada, perquè no acaba sent pública sinó que és
privada, ens trobem en la situació que l’Ajuntament fa les aportacions per tal que les
Juntes en facin la gestió. Per tant, tal com ha dit el Sr. Baulida, l’Ajuntament farà una
aportació econòmica a la Junta de Puig Ventós en el moment que pertoqui. S’ha
passat una sèrie d’entitats a les quals s’ha fet aportacions i en tot cas a la Urb. Puig
Ventós se li durà a terme l’aportació en el moment que li pertoqui percebre aquesta
ajuda.
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L’Alcalde demana al Sr. Baulida si vol dir alguna cosa més al que està dient l’Alcalde.
El Sr. Baeza manifesta que ell sí que voldria afegir quelcom. El Sr. Baulida ha dit que
és el que s’aprova en el pressupost. De l’any passat no hi ha res, mentre que l’entitat
continua fent-t’ho tot.
Manifesta que es tracta d’una Entitat Urbanística de
Conservació, no és una urbanització privada, mai ha estat una urbanització privada.
Una Entitat Urbanística de Conservació manté i conserva el que és de l’Ajuntament
perquè ho ha cedit a l’Ajuntament en un moment determinat, en aquest cas va ser
l’any 2000, i demana al Sr. Secretari que li ho corrobori que la Urb. Puig Ventós no és
una urbanització privada.
Respon el Sr. Secretari dient que l’Entitat Urbanística Puig Ventós és una entitat de
conservació, amb la qual en principi du a terme les funcions que la Llei preveu per
aquest tipus d’entitats i que s’han anat repetint al llarg de la història de Vidreres amb
totes les urbanitzacions en cada moment. Ara mateix tenim una Entitat de
Compensació en transformació, una entitat de Conservació a la Goba amb un tema
particular pel que fa a un equipament; tenim Terrafortuna, a extingir també la funció de
conservació, i resta pendent l’entitat de Puig Ventós per finalitzar aquesta tasca que ja
s’ha previst un tràmit de gestió per tal que pugui portar-se a terme a la major brevetat
possible i que es pugui formalitzar la recepció que ja fa anys que va ser acordada
però que es pugui formalitzar finalment per tal de donar per acabada aquesta funció de
l’Entitat de Conservació. Això és el que normativament està establert.
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Reitera el Sr. Baeza que el que ha demanat és si és privada o pública.
Respon el Sr. Secretari que el sòl qualificat a Puig Ventós és sòl urbà consolidat i per
tant no hi ha diferència entre aquest sòl i qualsevol altre sòl que hi hagi Vidreres.
El Sr. Baeza diu que llavors és públic.
El Sr. Secretari manifesta que privat o públic el que el Sr. Alcalde ha volgut referir a
que es du a terme mitjançant una Entitat de Conservació.
Intervé l’Alcalde per dir que estan aprovant la ratificació dels convenis de l’exercici
2020, no estan parlant de si Puig Ventós és privat o públic. No tenen cap inconvenient
en que pugui venir un dia a l’Ajuntament, tal com ha fet en altres ocasions, i que
aquest dubte que se li genera se li doni resposta. Per tant en aquest punt estem per
ratificar els convenis, entre els quals no surt Puig Ventós però en surten d’altres. Ja
sortirà en les següents edicions i següents plens. .

Aprovació.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 11 vots a favor
(JUNTxCAT-JUNTS, VST-ERC-AM) i 2 abstencions (SV-CP) dels tretze membres
presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.

3.0.- RATIFICACIÓ DECRETS
3.1.- Ratificació decrets 667 de 14.12 i 693 de 21.12 de Béns i Drets afectats per
les obres de connexió de Vidreres a l'Artèria Costa Brava Fase 1
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Vists el Decret d’alcaldia núm. 667 de 14 de desembre de 2020 i 693, de 21 de
desembre de 2020, incorporats a l’expedient, pels quals s’aprova amb caràcter
d’urgència el preu just de mutu acord amb diversos propietaris de béns i drets afectats
per les obres de connexió de l’abastament de Vidreres a l’artèria Costa Brava, t.m. de
Llagostera,
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única
celebrada el dia en sessió ordinària celebrada el dia 26.01.2021
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Únic. Ratificar els anteriors decrets, seguint l’expedient els seus tràmits”.
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Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que ja fa temps que
demanen que es reuneixi la Comissió de l’Aigua. Ja fa diversos plens que es tracta de
la problemàtica de la portada d’aigua pel que fa a la connexió amb l’Artèria Costa
Brava. Sempre que es tracta un tema relacionat amb l’aigua es demana la
convocatòria de la Comissió de l’Aigua, atès que és la comissió informativa i
participativa per tractar els temes que afecten el subministrament d’aigua potable a
Vidreres, de la qual en formen part tots els col·lectius representants dins el terme
municipal en temes relacionats amb el subministrament d’aigua potable, incloses
urbanitzacions i barris del municipi, regidors de diversos partits polítics, tècnics, etc.
En diverses ocasions s’ha promès que es cursaria la convocatòria, però en els últims 2
anus té anotat, com a mínim 4-5 vegades, que el regidor Sr. Baltrons o l’Alcalde Sr.
Camps han comentat que no calia preocupar-se perquè es convocaria el proper mes.
Continua dient que té frases anotades com el proper mes, abans de que acabi el mes,
ho estem preparant, etc., i d’aquesta manera ja portem dos anys. En aquest sentit, i
atès que creu que estan passant coses prou importants relacionades amb la
problemàtica de l’aigua i s’està allargant molt en el temps sense que flueixi la
informació i no es porta a terme aquesta Comissió Especial que es va crear per
determinar com a punt de trobada a fi i efecte que tots els afectats puguin disposar de
la informació de primera ma. Llavors , aquesta seria una primera pregunta i tornen a
preguntar: quan es farà la Comissió de l’Aigua?.
Una segona pregunta, que van fent cada vegada, atès que ja és un tema preocupant,
és quin import és i com evoluciona el deute de l’empresa que gestiona el tema de
l’aigua? De quin import es tracta? Atès que els preocupa molt perquè sembla que va
pujant. Es dir 500.000,- € fa dos anys o dos anys i mig, però els preocupa aquesta
manca de donar les dades que es demanen actualitzades i els fa por que el deute vagi
pujant exageradament. Per tant, els agradaria saber la xifra concreta del deute.
Per últim, atès que tenen constància i han detectat que les obres de connexió, segons
han parlat amb diversos tècnics, els transmeten que estan pràcticament finalitzades,
que manca només obrir una aixeta, i per tant volen saber quan es té pensat de
començar aquesta gestió directa en les zones que això és possible, com per exemple
la zona de La Goba, on tècnicament ja els transmeten que sí que és possible portar a
terme ja la gestió directa.
En aquest sentit pregunta en quin moment concret estem i per què no es porta a terme
aquesta gestió directa.es té pensat portar a terme aquesta gestió directa .
Contesta l’Alcalde dient que en principi s’estan acabant de finalitzar el que serien les
obres d’aquesta actuació faraònica , almenys per un municipi com Vidreres, que ha
portat anys de feina, anys de ratificar decrets, atès que han hagut de passar
canonades per sota de finques privades ara procediríem a fer el pagament. Estem a
les portes finals de la municipalització, que s’havia estat treballant, que està al Tribunal
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Suprem, que hi van recórrer. També s’han recorregut un seguit de factures, un altre
recurs en unes altres, i la intenció és poder aconseguir la gestió el més aviat possible,
la gestió directa per part de l’Ajuntament, seguint tots els passos correctes, el més
aviat possible. S’està finalitzant tota aquesta actuació de la portada d’aigües, s’han de
desencallar uns temes jurídics i creu que es procedirà a poder fer alguna reunió el més
aviat possible amb tots vostès, que són els que han conformat aquesta comissió de
l’aigua i que per tant es pugui parlar de tots els temes que puguin haver-hi, inclusiu de
la forma que s’ha d’executar la gestió, igual com s’ha de parlar de moltes altres coses,
no només del que comenta el regidor sinó de molts altres temes.
Ho han dit, per motius aliens a la voluntat de l’Ajuntament no ha estat possible, però sí
que el compromís l’adquireixen per tal que aquesta reunió es porti a terme en el més
breu temps possible se’ls pugui comentari explicaren aquesta Comissió de l’Aigua tots
els temes que s’han anat movent i que estan ja a les portes finals pe tal que tant aviat
com sigui possible es pugui portar a terme. S’ha fet molta feina. Han passat anys però
s’ha fet molta feina i ha costat molt.

La regidora Srta. Anna Clapés manifesta que el regidor Sr. Becerra ha preguntat a
l’Alcalde, i aquest no li ha respost, quin era el deute de l’empresa Riera de
Cabanyes/Rec Madral.
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Respon l’Alcalde dient que més o menys mig milió d’euros, una mica més Hem de fer
l’actualització de l’any, s’està tancant l’exercici i estaríem parlant d’aquestes quantitats.
A la reunió se’ls podrà contestar exactament però estaríem parlant d’aquestes
quantitats, tenint en compte que van recórrer tota la primera part de factures que se’ls
va facturar. La primera part de factures està recorreguda perquè no hi estaven d’acord
i les altres hi han presentat algun recurs. S’han anat tirant endavant i estaríem en
aquestes quantitats. Serà bo que en la Comissió que es faci es pugui posar tot sobre
la taula, s’hagi tancat l’any i es pugui estudiar la situació de tot plegat, tal com s’havia
fet amb anterioritat.
La regidora Sra. Anna Clapés que aquesta reunió se’ls ha promès tantes vegades, que
no arriba mai i recorda que a l’anterior Ple va demanar com podia comprovar a la
comptabilitat quin és el deute i encara està esperant la resposta; i demana que se li
faciliti aquesta informació.
Contesta l’Alcalde que no hi ha cap problema en facilitar-li aquesta informació

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS) i cinc abstencions (VST-ERC-AM, SV-CP) , dels tretze
membres presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.
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4.0.- CONVENIS
4.1.- Renovació del conveni corresponent a la Xarxa RESCAT (Xarxa de
Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya)
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10 de febrer de 2009 va aprovar
el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vidreres per a l’adhesió
de l’Ajuntament a la Xarxa de radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de
Catalunya per coordinació amb Protecció Civil, que fou ratificat pel Ple de la
Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2009.
Atès que en virtut de la Llei 40/2015 d’1’octubre, de règim jurídic del sector públic, en
l’article 49 h) s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un màxim de 4 anys, si
així ho decideixen les parts i es podrà resoldre per denuncia prèvia de qualsevol de les
parts, amb una antelació prèvia de dos mesos.
Atès que és d’interès per l’Ajuntament de Vidreres procedir a l’adhesió novament a de
l’Ajuntament de Vidreres a la Xarxa Rescat , atès que oferirà al cos de la Policia Local
els serveis de radiocomunicacions de veu i dades, i que permetrà la comunicació entre
els grups operatius de l’Ajuntament de forma permanent i fiable.
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Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió informativa de Ple
celebrada el dia 27 de gener de 2021.
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l‘adhesió del conveni de col·laboració corresponent a la Xarxa
Rescat, que consisteix en la Xarxa de radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat
de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil, per un nou període de 4 anys, entre
el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Vidreres.

Segon. Facultar al Sr. Alcalde per tal que en representació de l’Ajuntament de
Vidreres pugui signar tots els documents necessaris per tal de donar efectivitat a
aquest a acord..
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya
ANNEX:
CONVENI

DE

COL·LABORACIÓ

ENTRE
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DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VIDRERES A
LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS I EMERGÈNCIES
DE SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT)

REUNITS
D’una banda, l’Honorable Conseller del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya
D’una altra, l’/la Il·lustríssim/a Alcalde/essa de l’Ajuntament de Vidreres en
virtut de l’Acord del Ple de la Corporació de data
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEN que
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I.
El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix
en matèria de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa
de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (d’ara endavant
xarxa RESCAT).
II. La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada
mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, que dona servei de manera
transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les
emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun d’aquests
col·lectius, augmentant-ne la seva eficàcia i eficiència, i permetre’n una
millor coordinació entre ells.
III. La xarxa RESCAT es basa en la tecnologia TETRA i es caracteritza per
un ús eficient de la banda de freqüències de seguretat i emergències, la
possibilitat de comptar amb comunicacions xifrades, una bona cobertura
en els àmbits urbà i rural i la capacitat d’establir comunicacions entre
grups d’usuaris de forma independent, o bé activar grups comuns per a
facilitar-ne la coordinació.
IV. La xarxa RESCAT és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva
gestió tècnica ha estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (CTTI) mitjançant conveni de data de 21 de desembre de
2012 que formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús onerosa dels
actius de la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament
d’Interior han formalitzat una addenda a aquest conveni amb l’objectiu
d’adequar-lo al nou model de relació entre la Generalitat i el CTTI,
aprovat per acord de Govern en data 30 de juliol de 2013.
V. Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4
de juny, s’estableix que el Consell Rector de la xarxa RESCAT n’és el
seu màxim òrgan de direcció, en defineix les seves funcions i determina
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la forma de representació de l’Administració Local de Catalunya en
aquest òrgan col·legiat.
VI. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública
de Catalunya estableix que integren el sistema de seguretat pública de
Catalunya les autoritats amb competències en la matèria i els serveis
dependents de les administracions respectives, i també, els òrgans de
coordinació i participació ciutadana. El sistema de seguretat pública de
Catalunya té per finalitat contribuir al desenvolupament de polítiques
públiques de prevenció i protecció eficaces en l’assegurament dels drets i
les llibertats dels ciutadans, la preservació de la convivència i el foment
de la cohesió social. Així mateix, l’apartat 5 de l’article 5 de la Llei,
estableix que el Govern, sobretot per mitjà del departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública, i els ajuntaments han de
promoure, en el si dels òrgans conjunts, la planificació operativa de llurs
serveis de seguretat i l’assignació eficient i l’aprofitament conjunt dels
recursos, la integració dels sistemes d’informació policial i
l’homogeneïtzació dels estàndards organitzatius i operacionals.
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VII. En data
de
de
es va signar un conveni de
col·laboració
entre les parts intervinents que establia les condicions
d’adhesió de l’Ajuntament de Vidreres a la Xarxa RESCAT creada pel
Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions normatives
introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, fan necessari modificar l’instrument de
col·laboració entre les parts intervinents.
VIII. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la
disposició addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits
per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o
entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el
termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel
que fa als convenis que no tinguin determinat un període de vigència o
aquest sigui per un temps indefinit, el termini és de quatre anys a
comptar de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei.
IX. Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les
parts, en data
de
de
es veu afectada pel que preveu la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir un
nou conveni d’adhesió a aquesta corporació local.
I, en virtut d’això, les parts decideixen SUBSCRIURE aquest conveni de col·laboració
per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vidreres la xarxa RESCAT, mitjançant els següents
ACORDS:
Primer.- Objecte i finalitat del conveni
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L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions generals d’adhesió de
l’Ajuntament
de Vidreres a la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les
necessitats de comunicació dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de
Catalunya i de les administracions locals de Catalunya que s’hi adhereixin.
Segon.- Obligacions del Departament
El Departament s’obliga a:


Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa RESCAT en els propers anys, i la
seva disponibilitat per a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques
de la Generalitat ho permetin.



Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són
assumits per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a
l’Ajuntament.



Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la
xarxa Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar
al que es preveu en aquest conveni, amb antelació suficient.



Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que,
mitjançant el Centre d’Operacions Rescat (en endavant COR), proporcioni a
l’Ajuntament, entre d’altres, un servei per atendre les incidències que puguin
afectar el funcionament de la xarxa RESCAT i dels seus terminals, utilitzant els
recursos necessaris per a la seva solució. Aquest servei complementarà, per
tant, el manteniment dels equips terminals ofert per les empreses
subministradores.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament s’obliga a :

Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les
normes d’ús i les condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà
de:
 Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol
moment, de la direcció de la xarxa RESCAT.
 Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a
garantir la seguretat i l’ús eficient de la xarxa.
 Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament
que sigui necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels
grups de la xarxa RESCAT, tant com sigui possible, a la seva organització.

Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats
detectades per l’Ajuntament en relació a la xarxa RESCAT, de manera que es
disposi d’un termini adequat per poder estudiar la viabilitat de la solució tècnica.
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 Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa siguin membres o
col·laboradors de serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma
explícita a no permetre la utilització de terminals donats d’alta a la xarxa
RESCAT per part d’usuaris amb altres funcions alienes a la seguretat i les
emergències del municipi, a excepció d’aquells que siguin autoritzats
explícitament pel Departament.

Participar en els costos de manteniment, operació, transport,
arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa RESCAT segons es detalla en
l’acord cinquè.

Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de RESCAT en
espai municipal, si el funcionament òptim de la xarxa ho requerís. Aquesta
autorització es formalitzarà mitjançant el corresponent conveni de col·laboració
per a la instal·lació d’aquest equipament, que s’haurà de subscriure en el termini
màxim de quatre mesos des de la data de comunicació de la necessitat per part
de la Generalitat.

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.

 Adquirir terminals que estiguin homologats per la xarxa RESCAT, per tal de
garantir la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia TETRA
i les especificacions de la xarxa RESCAT i assumir el cost de l’adquisició de
manteniment del material, tal com es detalla a l’acord sisè.


Assumir el compromís que tots els equips i accessoris de la xarxa RESCAT
adquirits només seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament
amb les empreses subministradores la reparació dels equips avariats i
s’encarregarà de totes les gestions per resoldre les incidències que afectin els
equips terminals (excepte material fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i
poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de resposta adequats, el
COR, quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà provisionalment
un altre operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa configuració, la
mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el
terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el
terminal provisional, tal i com es detalla en l’acord sisè.



Adquirir directament el material fungible a que fa referència el paràgraf
anterior i els kits d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per
canvi de vehicle.



Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials,
així com d’activitats del municipi derivades de la participació en els plans de
protecció civil. En qualsevol cas, als efectes de l’aplicació del present conveni,
serà d’obligat compliment la presentació en el primer trimestre de l’any la
memòria dels serveis prestats l’any anterior, les dades registrals de delictes,
faltes i incidències diverses i les dotacions de recursos humans i materials,
d’acord amb allò que preveu l’article
24.6 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública
de Catalunya.
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Permetre la instal·lació en les seves dependències dels equips de la Xarxa
d’Alarmes i Comunicacions (XAC), que preveu l’article 22 de la Llei 4/1997, de
20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en els termes previstos a l’article
21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb els serveis
de protecció civil.



Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, les adreces de correu
electrònic i els números de fax de les persones responsables amb qui hagi de
contactar la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) en cas d’activació
d’algun pla d’emergència de protecció civil (alcalde/essa, policia local, CRA,
tècnic/a de protecció civil...).



Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que
fixi la DGPC, la informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans
d’actuació municipals que els afectin (elements vulnerables, ubicació de
mitjans i recursos, punts negres en zones inundables, etc)



Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria
d’activitats i serveis.
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Quart.- Clàusula de reciprocitat de la informació
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament en la reciprocitat de la
informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta
Local de Seguretat, d’acord amb els principis de relació entre administracions recollits
a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya, per tal de complir el que estableixen els articles 22 i 23
d’aquesta Llei, en relació amb la informació estadística i a l’elaboració d’informes de
seguretat.
Cinquè.- Costos d’explotació de la xarxa RESCAT
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei de
manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa
Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.
Sisè.- Adquisició de terminals
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir els
terminals i accessoris Rescat que necessiti i contractar el seu manteniment, amb les
mateixes condicions d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides
en les contractacions de terminals i accessoris del Departament d´Interior.
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que
estableixi garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia
TETRA i les especificacions de la xarxa RESCAT.
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Setè.- Costos corresponents al servei Centre d’Operacions RESCAT (COR)
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei
integral d’incidències del Centre d’Operacions RESCAT (COR) serà gratuït per a
l’Ajuntament.
Vuitè.- Representació en el Consell Rector
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa RESCAT a través
de la participació dels vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan,
designats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya.
Novè.- Protecció de dades i deure de confidencialitat
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial
o de qualsevol altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es
comprometen a no divulgar aquesta informació a tercers sense consentiment exprés
de l’altra part.
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Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser
protegida, no han de ser objecte de publicació, d’acord amb el previst a l’article 21.1
a) en relació amb l’article 8. f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de
transparència, accés a la informació i bon govern.
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la
normativa de protecció de dades, en especial a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es
comprometen al seu compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut
de coneixement públic, d’acord amb el marc jurídic vigent.
Desè.- Condicions tècniques
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la Xarxa RESCAT amb els mateixos nivells
de qualitat i disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la
Generalitat de Catalunya.
Les condicions tècniques i funcionals sobre la base de les quals ha de realitzar-se la
prestació del servei objecte d’aquest conveni queden recollides a l’annex “Condicions
tècniques del servei de radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir altres
annexos que el modifiquin i que es numeraran a continuació dels annexos inicials.
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En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus
d’avaria, bloqueig o mal funcionament de la Xarxa RESCAT, serà donat de baixa
temporalment fins a la comprovació del correcte funcionament del terminal.
Onzè.- Annex
Formen part d’aquest conveni l’annex següent:
-

Annex : “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”

Dotzè.- Vigència del conveni, pròrrogues i resolució
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la formalització
d’aquest conveni i operativa a partir de l’activació dels terminals corresponents.
Aquest conveni té una vigència de 4 anys i es podrà prorrogar per un màxim de 4
anys, si així ho decideixen les parts, tal com estableix l’article 49 h) de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es podrà resoldre per denúncia prèvia
de qualsevol de les parts amb una antelació prèvia de dos mesos
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No obstant això, l’adhesió a aquest conveni pot rescindir-se per alguna de les causes
següents:
- El transcurs del termini de vigència de l’adhesió al conveni sense que se n’hagi
acordat la pròrroga
- El mutu acord de les parts.
L’incompliment de les clàusules del conveni.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del
conveni.
Tretzè.- Règim jurídic i litigis
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa RESCAT els
conflictes que puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i
els efectes d’aquest conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica
administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats.
I com a prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda les parts signen
aquest conveni.
Conseller d’Interior
Miquel Sàmper i Rodríguez

Alcalde de Vidreres
Sg: Jordi Camps Vicente
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Signat electrònicament,”

Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que arran de la
pregunta que varen fer respecte quines era la situació dels Plans d’emergència com
ara el DUPROCIM i tots els plans que integra i atès que l’Alcalde ha manifestat a l’inici
del Plenari la intenció d’actualitzar els tots les plans d’emergència, alguns dels qual
estan caducats, manifesta que segurament hi hauran coses que no es canviaran .
Intervé l’Alcalde per dir que la intenció de l’Ajuntament ja era començar les actuacions
d’actualització, vol deixar-ho clar, ja s’havien demanat pressupostos. Amb això vol dir
que no és una cosa que es detecti en aquest moment sinó que l’Ajuntament ja iniciava
el procediment de l’actualització de tots aquests DUPROCIM. L’única cosa que s’ha de
dir és que últimament s’han produït canvis en els tècnics de la plantilla de l’Ajuntament
i per tant no s’ha pogut fer amb la celeritat que voldrien. Només és per aclarir-ho. No
és que es detectés ara sinó que ja s’havia previst fer-ho.
Continua dient al regidor demanant que almenys que el Pla INFOCAT, o sigui el Pla en
matèria d’incendis, es pugui accelerar per tal de poder disposar-ne abans de l’estiu i
conforme es disposi dels diferents plans, és del parer que una eina que a vegada no
es fa i que s’hauria de fer des de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament és d’aquests
plans fer-ne un resum tipus tríptic amb gràfics o é una informació molt visual i molt
pràctic perquè es faci arribar a tots els veïns. Més que res perquè si hi ha gràfics, per
exemple en temes de parcel·les, o en tema d’existència de vegetació amb les
parcel·les confrontants, si s’aprofiten aquests plans per després fer una comunicació
als veïns i adjuntar uns fulletons del tipus tríptics gràfics és del parer que serveix per
fer entendre com una mena de mini resum aquests plans i a nivell informatiu seria
d’agrair.
L’Alcalde manifesta que els tríptics que es poden arribar a enviar als domicilis acaben
sent de les imatges que la Generalitat de Catalunya acaba publicant i que serveixen a
nivell general, no canvien o canvien molt poc. Si es produeixen nevades s’informa de
les nevades, si es produeixen ventades s’informa d les ventades, però sempre
estaríem parlant que estem amb les mateixes imatges, que són les que reben les
persones usuàries de les xarxes; malgrat tot no hi ha cap inconvenient que en aquest
cas les imatges que venen de la Generalitat de Catalunya es puguin afegir, per què no
dir-ho, a algun Rec Clar que és més fàcil que hi arribi a través del Rec Clar en cas
d’emergència o per algun altre mitjà. Però el DUPROCIM va més a un funcionament,
no tant per part dels veïns, que la Generalitat publica sempre, és un funcionament n’és
intern nostre. El que tenim en l’actualitat ens serveix, però potser ha d’haver-hi alguna
petita modificació o actualització d’alguna normativa. No estem parlant que hi hagi
unes modificacions molt grans, sinó que el que tenim acaba servint però s’ha
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d’adequar a la normativa vigent al moment actual, malgrat
modificació mínima.

que representi una

Continua dient que a l’inici del mes de maig-juny, depenent de l’any, es fa una reunió
amb tots els agents implicats en cas d’incendis, quina és l’actuació, es posen tots els
telèfons a disposició, qui s’ha de trucar, quin ordre s’ha de seguir, d’un a l’altre, aquest
ha de venir, amb qui s’ha de contactar en cas que es produeixi un incendi, si s’ha de
fer confinament al pavelló, que per això també es va comprar el generador elèctric,
per evitar trobar-nos en la situació que es va patir el 2010 amb la nevada tan forta i
mancava poder tenir un generador elèctric per poder acollir totes les persones que no
van poder arribar a casa seva, i això va comportar que no només compréssim aquell
generador elèctric sinó que ha suposat que en cas que hi hagi alguna Festa Major o
alguna festa a nivell del poble, o alguna situació necessària, doncs llavors aquest
generador s’ha fet servir i l’Ajuntament s’ha estalviat haver-lo de llogar. Hi ha
situacions en què és complicat poder llogar un generador. Fent un símil, estem
parlant que tenim un camió i vegades és necessari anar amb un Seat 600. Fer anar
un camió per la potència que a vegades es necessita fa que s’hagi de procedir a
contractar un lloguer. Però en aquest cas per adequar el DUPROCIM i la seguretat
explica que també es va procedir a crear un espai en els baixos del pavelló en el qual
es disposa de mantes tèrmiques, pel cas que hi hagués una nevada, hi ha també tot
un seguit de material que s’ha anat renovant amb els anys, com qualsevol farmaciola.
Segons el DUPROCIM i aquests plans hem de disposar d’aquestes mantes i material ,
inclusiu s’havia valorat, amb anterioritat, disposar d’aquests llits veient en moltes
ocasions, quan hi ha inundacions, però si hi hagués una inundació forta és del parer
que el pavelló patiria, i per tant no seria un bon lloc per allotjar-hi persones, siguem
realistes, tot i la sort d’haver fet les neteges de les lleres, perquè les riuades que s’han
produït, amb desbordaments a molts llocs, en el nostre terme municipal no ens hi hem
trobat, i que tot i que hi hem estat molt a prop s’han evitat gràcies a les neteges que
s’hi ha portat a terme amb anterioritat.
Però qui diu això, si hi hagués una nevada, un incendi, pensàvem que si teníem
aquests llits... Però al final és Creu Roja qui s’acaba mobilitzant, qui els acaba portant,
i en aquest cas estem parlant d’una altra situació. L’Ajuntament disposa de matalassos
i altres mitjans, però l’important sobretot és que tinguéssim aquestes mantes i també
és molt important tenir facilitat per anar als comerços a buscar menjar, aigua i els
productes que sigui per les persones que s’haguessin d’allotjar de forma provisional al
pavelló
L’Ajuntament va estar treballant com s’havia de fer en cas d’una emergència, d’un
incendi, com s’havia de mobilitzar les persones, la sal, les màquines, etc. Tenim la sort
que al municipi tenim l’Àrea de Conservació de Carreteres i ells sempre tenen sal, però
no és qüestió d’haver d’acudir a aquesta àrea, que ja disposem de sal en dipòsit i si
s’ha d’anar a escampar, que es pugui escampar. Això va passar la setmana passada,
que va fer molt fred, hi havia molta humitat, en alguns llocs hi havia glaçat i es va
escampar sal i no va acabar d’anar del tot bé i en canvi en algun altre indret ha anar
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molt bé i es va resoldre el problema. Es va intentar en zones clau resoldre la
problemàtica i el perill i no es van produir caigudes ni fractures. A vegades passa que
tot i fent les actuacions no es pot evitar.

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

4.2.- Aprovació del Conveni marc de Delegació de competències en matèria de
Serveis Socials al Consell Comarcal de la Selva,
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Antecedents.-
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1. Per acord de Govern de data 11 d’octubre de 2010 es va aprovar la cartera de
serveis socials 2010-2011 que regula un sistema d’accés universal als serveis
socials en el qual no s’ha d’excloure ningú dels serveis o prestacions garantits
per manca de recursos econòmics.
2. El Consell Comarcal de la Selva, l’any 1989, en el marc de cooperació
interadministrativa, entre l’ICASS i el propi Consell, va subscriure mitjançant
delegació de competències de l’Ajuntament, un conveni per a la prestació dels
serveis socials d’atenció primària. Des d’aquest conveni inicial s’ha avançat
progressivament, amb l’ampliació de l’oferta per a noves prestacions dins de
l’àrea de benestar social, per donar resposta a les necessitats detectades i a la
responsabilitat municipal d’atendre-les en la mesura de les seves competències
i disponibilitat, situació que ha generat noves relacions contractuals entre
Consell i l’Ajuntament.
3. L’any 2011 es va subscriure amb els ajuntaments de la comarca un conveni de
delegació de competències entre l’ajuntament, el Consell comarcal i en aquell
moment el Consorci de Benestar social de la Selva per a la prestació dels
serveis socials bàsics i especialitzats.
4. Que seguint la regulació normativa existent cal disposar d’un nou conveni de
delegació que s’ajusti als requeriments actuals, la minuta del qual s’incorpora a
l’expedient.
Fonaments de dret.-
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I. L’article 31 de la Llei de serveis socials atribueix als municipis les competències
següents:
1. Corresponen als municipis les competències següents:
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent.
c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en
el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials
bàsics.
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la
Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de
serveis socials i el pla estratègic corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions
d'inspecció i control en matèria de serveis socials.

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.

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de
serveis socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels
serveis socials locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.
2. Les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la
titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests
municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament
II. L’article 62 de la llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de serveis socials, estableix el
cofinançament dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i l’Administració de la
Generalitat.
També estableix que el finançament de la infraestructura dels locals, del material, del
manteniment del sistema d’informació, del suport administratiu i de les prestacions
econòmiques d’urgència social és a càrrec de l’ens local gestor de l‘àrea bàsica de
serveis socials.
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III. L’article 25.1 lletra c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix com a
competències dels Consells Comarcals aquelles que li deleguin els ajuntaments.
IV. La llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, a la
seva secció tercera regula les prestacions econòmiques d’urgència social.
V. El Rd-L 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, regula en
l’article 174 els compromisos de despeses plurianuals.
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en
sessió ordinària celebrada el dia 26 de gener de 2021.
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació l’adopció els següents
ACORDS:
Primer. Delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva en matèria
de serveis socials, i règim de la delegació establert en el conveni proposat.
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I. Aprovar el conveni proposat pel Consell Comarcal de la Selva, mitjançant el qual es
deleguen en el Consell Comarcal de la Selva les següents competències en matèria
de serveis socials regulades a l’article 31 de la Llei 12/2007.
a) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent.
b) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau,
en el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis
corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.
c) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
d) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l’Administració de la
Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de
serveis socials i el pla estratègic corresponent.
e) Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions
d’inspecció i control en matèria de serveis socials.
f) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres
sistemes de Benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels
serveis socials locals.
1.1.- L’exercici d’aquestes competències implicarà la prestació dels següents serveis
amb caràcter exclusiu i excloent per part del Consell Comarcal de la Selva:
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- Equips bàsics d’atenció social primària (SBAS):
· Educador social
· Treballador social
· Suport administratiu
- Servei d’Atenció Domiciliària (SAD Social i Dependència).
- Servei de Teleassistència a domicili (TAD).
1.2.- L’exercici de les competències establertes als apartats b), d), e) i f) tindrà caràcter
concurrent entre l’entitat delegant i el Consell Comarcal.
1.3.- L’Ajuntament de Vidreres, d’acord amb la normativa vigent que regula els
diferents
serveis, podrà col·laborar i/o delegar segons s’escaigui al Consell Comarcal de la
Selva la prestació dels següents serveis socials especialitzats i les activitats que se’n
derivin:
· Servei d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA)
· Servei d’Integració en família extensa (SIFE)
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· Servei de Transport Adaptat (TA)
· Pla de Dones (SIAD)
· Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI
· Servei d’intervenció socioeducatiu (SIS)
· Plans d’acció comunitària inclusius (PLACI)
· Altres serveis o projectes en matèria de serveis socials que s’acordi entre les parts.
II. Prestació de serveis
El Consell Comarcal de la Selva accepta aquesta delegació i s’ocuparà de la prestació
material dels serveis delegats, incloent la gestió de les fonts de finançament d’aquests
serveis (aportacions econòmiques de la Generalitat i de l’Ajuntament)
El Consell Comarcal de la Selva adquireix el compromís de prestar aquests serveis
amb les condicions que es fixen per a cada un d’ells de conformitat amb la normativa
reguladora expressada als antecedents, i les condicions particulars i concretes que es
reflectiran en l’addenda o pla de serveis anual que s’estableixi.
III. Finançament
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El Consell Comarcal de la Selva destinarà els fons disponibles per al finançament dels
programes del conveni d’acord amb aportacions del Contracte-programa signat amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i altres aportacions provinents d’altres
Departaments de la pròpia Generalitat i d’altres administracions que ens deleguin o
encomanin el desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials de les
corporacions locals.
L’Ajuntament farà l’aportació econòmica que consti en l’addenda o pla de serveis
establert per cada any per tal que el Consell pugui desenvolupar els serveis delegats,
tant bàsics com especialitzats.
Aquesta aportació consistirà en com a mínim el 34% del cost dels equips de serveis
socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d’ajuda a domicili i de
teleassistència que el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials
estableixen per a l’àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials; més les
despeses generals que ocasioni al Consell la prestació material dels serveis socials
bàsics delegats; així com, el percentatge que correspongui al municipi per cobrir la
despesa que genera la prestació dels serveis socials especialitzats delegats a tota la
comarca, calculat en funció dels seus habitants.
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L’Ajuntament de Vidreres es compromet a satisfer al Consell Comarcal de la Selva
l’import de l’aportació econòmica fixada a l’apartat anterior.
L’Ajuntament aportarà també els següents mitjans materials per l’exercici de les
competències: locals per fer l’atenció al públic, material fungible d’oficina i
manteniment dels sistemes informàtics només en cas que siguin propis de
l’ajuntament.
IV. Vigència
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, prorrogables 4 anys més d’acord amb
els límits que fixa l’article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
V. Rescissió
Cada una de les parts podrà acordar la rescissió d’aquest conveni, amb una antelació
mínima de 3 mesos a la seva fi, que s’haurà de comunicar a l’altra part pel seu
coneixement i efectes corresponents. En cas de rescissió del conveni es produirà la
subrogació del personal adscrit al servei en els termes de l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors.
VI. Protecció de dades i transparència
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre
mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que
signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general
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de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa d’aplicació.
Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
VII. Publicitat del conveni
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del
present conveni mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya i el web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
VIII. Resolució per incompliment
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni,
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment.
IX. Resolució de controvèrsies
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En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb
caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Segon. Autoritzar el compromís de despesa plurianual derivada de la clàusula de
finançament del conveni, segons disposa l’article 174.2.e) i 5 del RD-L 2/2004, de 5 de
març, en funció dels imports que resultin de les addendes anuals a què es refereix
l’esmentada clàusula, subordinat al crèdit que per a cada exercici estableixen els
respectius pressupostos, la qual serà cosa serà verificada anualment per la Intervenció
municipal.
Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, facultant al Sr. Alcalde
tan àmpliament com calgui per a la seva signatura en nom i representació de
l’ajuntament de Vidreres del conveni de delegació , seguint l’expedient els seus
tràmits”.

Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, posa de manifest que
l’Ajuntament aquest 34% és el contracte-programa que marca la Generalitat, marca
unes ràtios genèriques per habitants., marca que correspon un treballador social cada
ics habitants, marca que correspon un educador social cada ics habitants etc, però
també dir que si un municipi concret té una necessitat superior no hi ha cap problema
en parlar amb el Consell Comarcal i augmentar aquest Pla, o addenda o serveis amb
una ràtio diferent amb un augment de personal. Només ho coments perquè a vegades
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pot donar la sensació que és una competència delegada del Consell Comarcal però el
Consell Comarcal intenta complir amb les ràtios fixades i el Pla que s’acorda però si es
veu que hi ha una necessitat superior no hi ha cap problema de personal.
L’Alcalde respon que l’Ajuntament n’és coneixedor i que així ho han estat duent a
terme, i que en el moment que s’ha produït una necessitat s’ha demanat
La regidora de Benestar Social, Sra. Margarita Solé, corrobora que això ja s’ha fet, i
indica que en tenim una més de tècnica. Tot això ja s’està fent.
Això és el que s’està fent, i del que deia el Sr. Becerra l’equip de govern ja en té
coneixement. Recorda que d’aquests serveis hi havia el tema psicològic, que també es
va demanar. Es va començar fent una prova per veure quina era la reacció i
l’acceptació dels usuaris i amb posterioritat es va veure que el servei funcionava i que
calia oferint-lo als usuaris, i per tant es va sol·licitar al Consell Comarcal la continuació
de la prestació del servei amb l’ampliació horària corresponent. És el que s’està duent
a terme.
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Intervé l regidora Sra. Margarita Solé per dir que la psicòloga que varen demanar a
l’inici els deien que només era per a dones. Es va posar de manifest que si només era
per a dones no interessava i que l’Ajuntament ja cercaria una altra psicòloga. Se’ls
va dir que no, que ja ho arreglarien i ara atén dones, atén homes, joves, nens, o sigui,
tot l que faci falta.
El que ha dit el regidor Sr. Becerra és correcte, però ja s’està fent actualment. S’ha fet
una forta ampliació dels serveis enfront del que hi havia inicialment.

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

5.0.- DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
5.1.- Règim de de dedicació i retribució del Defensor de la Ciutadania de Vidreres
i proposta de nomenament.
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“L’Ajuntament de Vidreres va aprovar recentment el reglament de Defensor de la
Ciutadania de Vidreres ( article 1 Reglament) , el qual va entrar en vigor desprès
d’haver-se comunicat a la Subdelegació del Govern i que aquesta no hi posés cap
objecció, d’acord amb el que estableixen els articles 65. 2 i 70 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les bases del Règim local.
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La seva funció respon a la necessitat de defensa dels drets fonamentals i llibertats
públiques dels veïns i veïnes de Vidreres amb independència i objectivitat.
Per aquest motiu, es vol procedir a elevar proposta de nomenament al Ple, prèvia
informació als grups municipals i dictamen de la Comissió informativa única, en
compliment del que disposa l’article 9 del reglament.
L’opció de l’equip de govern és proposar una persona que pugui ser acceptada per
consens de tots els grups municipals, com a representants de la immensa majoria de
vidrerenques i vidrerencs, a qui el síndic ha de servir.
Proposem que tingui un dedicació suficient a la seva funció, que estimem com
segueix:
·

Dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 13:30, i dijous de 16:00 a 19:00

·
Gestió i tramitacions derivades de les queixes i consultes dels veïns: 5
hores setmanals
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El sou proposat és el previst en el pressupost municipal de 2021, de 15.000 euros (
sou brut anual distribuït en 14 pagues, 1.070 euros / mes.)
Informem i elevem proposta als grups municipals, representants en el si de la
Comissió informativa única, el nomenament com a Defensor de la Ciutadania de
Vidreres del Sr. Salvador Torres Blanco, persona que considerem que pot ser
acceptada per la gran majoria de veïnes i veïns, que reuneix els requisits fixats en
l'article 11, i que no té cap de les incompatibilitats establertes en l'article 12.
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en
sessió ordinària celebrada el dia 26 de gener de 2021
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Fixar per al Defensor de la Ciutadania de Vidreres una dedicació de 20
hores setmanals, distribuïdes de la següent forma:
·

Dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 13:30, i dijous de 16:00 a 19:00

·
Gestió i tramitacions derivades de les queixes i consultes dels veïns: 5
hores setmanals
Segon. Assignar al càrrec una retribució anual bruta de 15.000 euros, prevista en el
pressupost municipal, a distribuir en 14 pagues.
Tercer. Proposar al Sr. Salvador Torres Blanco per al càrrec de Defensor de la
Ciutadania de Vidreres.”
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Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que des del seu
grup ja avança que votaran en contra de la proposta, i explicaran per què.
Quan es va fer la tramitació del Reglament el seu grup va preguntar si s’havia pensat
en alguna persona concreta, i des de l’equip de govern es va respondre que no, que
després s’hauria de determinar com s’escolliria, s’haurien de marcar uns criteris o
veure de quina forma s’escull perquè fos una persona consensuada, una persona que
hi hagi participació ciutadana i que es pugui presentar a la gent. Es va parlar d’aquesta
manera en el Reglament i en el Reglament es va posar que la persona seria només a
proposta de l’Alcalde.
Intervé l’Alcalde per dir que no és el Reglament només a proposta de Vidreres, és el
Reglament de tot arreu que es nomena a proposta d l’Alcaldia i que es transmet, tal
com va fer la setmana passada als grups de l’oposició. El reglament és el de Vidreres
però podem mirar molts altres reglaments i està en la mateixa situació.
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L’Alcalde diu que és el que es va aprovar, no recorda malament, el mes de maig de
2020.
El regidor Sr. Becerra manifesta que tenien clar que era a proposta de l’Alcaldia però
en el seu dia l’Alcalde els va dir que es consensuaria, que ja es parlaria la persona
proposada, però no ha estat així. Però què passa? El seu grup s’ha llegit el
Reglament i l’art.12 diu que no pot haver-hi cap relació professional, ni mercantil, ni
laboral de la persona escollida, i parla amb el municipi. Llavors, com s’interpreta? Es fa
difícil d’interpretar .El seu grup, aquesta relació que es parla en molts aspectes:
professional, personal, mercantil, laboral, etc. veuen que la persona proposada, el seu
grup personalment li té afecte, el coneix personalment i sap que és una bona persona,
al menys a ell no li ha demostrat el contrari, però de bones persones a Vidreres n’hi ha
moltes, moltíssimes. Aquest criteri no pot servir com a únic motiu per escollir-lo.
Però, què passa? En el cas concret al seu grup li sorprèn que mirant la llista electoral
de les últimes eleccions municipals del 2019, fa un any i mig, el Sr. Salvador Torres
Blanco anava a la llista electoral del Sr. Alcalde. També els han arribat rumors de
relacions, que ara no vol exposar en aquest acte perquè queden en el mon privat del
Sr. Blanco i de l’Alcalde, que entén que no són idònies per portar a terme aquest
nomenament.
Continua dient el regidor que a tot això s’ajunta el fet que a l’expedient no ha trobat
cap currículum o cap formació o cap detall de la formació de la persona proposada, si
més no perquè si llegim el reglament diu que aquesta persona registrarà les queixes,
llavors vol dir que ha d’haver-hi un registre, ha de dominar les eines administratives de
registre, aquestes queixes registrades haurà de fer servir tot l’Ajuntament i contactar,
veure com funciona l’Administració, haurà de fer servir eines telemàtiques, eines
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electròniques. Això ho diuen les Lleis 39/2015 i 40/2015, que s’haurà de relacionar
amb l’Administració amb eines telemàtiques. A més a més haurà fer una resolució,
haurà de resoldre aquestes queixes, i les resolucions hauran de ser fonamentades,
amb fonaments de dret, fonaments de fets, etc., i haurà de resoldre indicant les
mesures en tot el conjunt. I després de tota aquesta feina s’haurà de notificar de
forma correcte a cada usuari que hagi formulat una queixa i a més al cap de l’any de
tot aquest seguiment, d’aquesta feina, s’haurà de fer l’informe anual per presentar.-ho
al plenari.
El regidor manifesta que amb tota aquesta feinada, que el mèrit o les puntuacions que
faci el Sr. Alcalde sigui que és una bona persona i que tots el coneixem, li sembla molt
bé, ell mateix el coneix, és una bona persona, però manquen moltes més eines i
coses, que potser les té, ho desconeixem perquè no hi ha cap currículum o cap llista
de la formació que posseeix. Per això, davant de tot aquest seguit d’aspectes i la
forma de triar-lo sense consensuar-ho, sense parlar-ho, sense explicacions, no ho
troben correcte i per això hi votaran en contra.

L’Alcalde contesta que el regidor diu que hi ha una relació laboral. L’Ajuntament, en el
moment que comenci a desenvolupar la tasca de síndic, no ha de tenir cap relació
laboral; per tant no és que l’hagi pogut tenir anteriorment. Estem parlant en el moment
que acabi sent nomenat síndic de greuges. En Sam creu que serà bo que puguin
parlar amb ell i potser seran els primers amb quin hi aniran a parlar. És del parer que
seria bo que hi anessin a parlar. El Sr. Torres no milita en cap partit polític, fa molts
anys que no ha militat al partit polític que està al govern de Vidreres, ni PDCAT ni
JUNTSxCAT, NI Convergència Democràtica ni Unió Democràtica de Catalunya, no
ha militat en cap d’aquests partits, doncs ho seria en el moment en què prengui
possessió del càrrec que no pot continuar exercint certes funcions, que potser amb
anterioritat ha pogut fer, algunes com molt bé sap, concerts solidaris, concert al mes
d’agost durant molts anys per tot el poble, que tothom pogués gaudir d’un concert
d’una persona que ha estat a la cúspide musical , que pertanyia a aquesta cúspide
musical catalana i internacional, per què no dir-ho? i que ens encantava amb aquests
concerts però que no estaven pagats per l’Ajuntament. És una persona que sempre
ha estat a disposició per poder col·laborar, per poder ajudar, i li recorda una cosa que
ha esmentat a l’inici, és el primer síndic del nostre poble, del nostre municipi. És la
primera persona que haurà de posar la primera pedra d’un organisme, d’una part
noves de l’Administració,
I li recorda que és l’Alcalde qui l’acaba nomenant, podem dir que en aquest tema pel
cas que no funcionés també hi ha possibilitat de cessament o que no estigués a
l’alçada del que se n’espera d’aquest càrrec. S’ha de tenir una mica de paciència.
Quan es troba la feina feta és molt fàcil arrencar però quan te l’has de crear tota i has
de començar de zero, la història és una altra. Pel cas que passés un temps i veiéssim
que no funciona es procediria a fer un canvi i es procediria al cessament.
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La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que com que la figura
del Síndic de Greuges, també anomenat Defensor del Ciutadà, és una figura nova a
Vidreres és del parer que cal deixar clares dues de les funcions esmentades al
Reglament. Una és que és un mecanisme que ha de millorar l’actuació dels ciutadans
envers l’Administració i l’altre que és una Institució que es va crear per salvaguardar
els drets dels ciutadans en relació amb l’Administració municipal. I d’aquí la diferència
amb el Jutge de Pau. Així com el Jutge de Pau fa d’intermediari entre particulars i
temes de Registre Civil el que ha de fer el Síndic de Greuges és intermediar entre
l’Administració i el ciutadà. Per això és tan important l’article 3 del Reglament quan
diu: “El Síndic de Greuges ha de complir les seves funcions amb independència i
objectivitat”. Le regidora manifesta que l’interessava ressaltar aquesta part perquè
veu que ‘Ajuntament vol donar molta importància a la independència i objectivitat i per
aquest motiu no es vol situar ni a l’Ajuntament nou ni a l’Ajuntament vell però s’escull
una persona que formava part de la llista electoral que encapçalava l’Alcalde, que a la
Comissió Informativa el Sr. Camps, una vegada més, els va mentir, ja que els va dir
que no formava part de la seva llista electoral i anava de tercer suplent, que si deixés
el càrrec un regidor de l’actual equip de govern ...
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Interromp l’Alcalde per dir que a la regidora li encanta dir aquestes paraules. S’estava
parlant que si estava a la llista. Va estar-ho cercant i no hagués costat res dir-li: Sï, el
Sr. Torres anava ...
Replica la regidora que l’Alcalde a la Comissió Informativa els va dir que no.
Contesta l’Alcalde que en aquell moment, com és obvi quan tens una llista que és tan
extensa, a vegades pots pensar que aquesta persona, el Sr. Salvador Torres Blanco,
podia anar a l’any 2015 a les llistes de l’Ajuntament.
La regidora diu que l’Alcalde els va dir que no.
L’Alcalde manifesta que li sembla, si no recorda malament, que li va dir que no havia
estat a la del 2019 però havia estat a la del 2015. per tant, no vingui a dir-li mentider
perquè tothom es pot equivocar, i la perfecció si existeix en aquesta vida l’hauríem de
buscar, perquè no la trobaria.
La regidora diu que ell només es refereix als fets.
L’Alcalde manifesta que va dir que havia estat a la llista del 2015.Una errada. Si la
regidora és perfecta, la felicita.
La regidora replica que ella no és perfecte, ni mot menys.
L’Alcalde diu que si recorda amb exactitud que havia estat a la llista ...
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Ni mots menys, contesta la regidora. A ella li sonava el nom, per això li ho va dir, que
estava a la llista, però en aquell moment no en tenia la confirmació, perquè el seu grup
va entrar la proposta per urgència i en cap moment van tenir ocasió d’estudiar-la. Els
va agafar aquest tema per sorpresa i no varen tenir temps de preparar-ho.
Si
s’hagués inclòs en l’ordre del dia possiblement s’ho hagués preparat millor i ja hagués
vist si en formava part, o el que sigui.
L’Alcalde intervé per dir si la regidora havia vist que li havia dit avui que no estava a la
llista?
La regidora diu que avui no, va ser a la Comissió Informativa de Ple.
Pot haver-se produït un error, no? Replica l’Alcalde .És el que li va dir l‘altre dia, que
no havia estat el 2019, sinó el 2015.
La regidora manifesta que no cal donar-li més voltes.
L’Alcalde diu que és molt fàcil acusar.
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La Sra. Clapés explica que si un regidor de l’actual equip de govern plegués, és difícil
però és possible, o si altres persones renunciessin, encara podia ser regidor de l’equip
de govern.
L’Alcalde rebat, per tal que la regidora ho sàpiga, i és el mateix que ha passat en
alguna altra ocasió, i els regidors en son coneixedors. Un partit va denunciar l’antic
Jutge de Pau, en va entrar un altre i per sort van passar els tempos i el que havia estat
destituït va a poder tornar a exercir com a Jutge de Pau titular, actualment. Tot això
lamentablement perquè el nostre estimat Jordi Vidal va traspassar.
Continua dient que en aquest cas aquest senyor no ha estat ni militant, ni ara ni abans,
ni de Junts, ni d’Unió ni de Convergència, ni de PdCAT, ni de res de tots aquests
partits. En tot cas, i ell ho hauria de dir, haurà estat col·laborador de persones que
tenien arrels catalanistes, que amb els anys s’han anat perdent, per part d’alguns
partits polítics, i ha estat al costat de persones com l’Heribert Barrera. Per tant, potser
li haurien de preguntar si va ser o no militant d’algun partit, però el que té claríssim és
que havia estat lluitant pels interessos del nostre país durant molts anys al costat de
persones que sabien el que era el país, que tenien un pensament catalanista que a
vegades es perd.

La regidora continua dient, en resposta a l’Alcalde, que la diferència que veu és que a
diferència del Jutge de Pau és el que ha comentat abans. El Jutge de Pau també ha
de ser independent, però no té tanta importància la seva independència amb l’actual
equip de govern perquè fa d’intermediari entre particulars, però el síndic de greuges
no. El Síndic de Greuges el que fa és fer d’intermediari entre particulars i l’Ajuntament.
A més, la forma d’escollir el Síndic de Gregues. En el Jutge de Pau s’obre l’anunci a la
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població, es publica l’anunci, es poden presentar diverses persones, i llavors es fa la
votació. En el cas del Síndic de Greuges no s’ha obert a ningú més.
El Sr. Salvador Torres Blanco és una bellíssima persona, molt apreciada per tot el
poble, això està claríssim i és indiscutible. I sap que ha estat molt proper al nostre
partit polític a nivell nacional i, egoistament hi votaria a favor,
Però la política no ha de mirar pels interessos propis sinó pel benefici comú de la
població, i per això aquest punt els impedeix votar-hi a favor. Hi ha moltes ciutats, com
Sabadell, perquè l’Alcalde en la seva locució en parlava d’altres municipis. Si
examinem el Reglament de Sabadell veiem que una de les incompatibilitats és
pertànyer a un grup polític, és a dir, en molts pobles aquesta persona hauria quedat
automàticament exclosa. En aquest moment cita textualment un informe del Síndic de
Catalunya del mes de desembre de 2018 en relació a la Sindicatura Municipal, que
diu: La vinculació molt estreta amb un determinat partit polític pot afectar directament
la necessària independència del defensor/a . En aquest sentit manifesta que ha estat
una decisió imposada per l’equip de govern, quan hauria d’haver estat consensuada
no solament amb l’equip de govern sinó amb la resta de partits polítics, associacions i
entitats veïnals, perquè torna a citar l’anterior informe del Síndic de Catalunya, que diu
textualment: El fet que sigui l’equip de govern qui proposi les persones candidates és
una realitat que cal revertir urgentment.
Afegeix la regidora que, en relació a la manifestació del Sr. Becerra, que apart de
l’estreta relació amb l’equip de govern hi veuen un altre problema, que és la falta de
formació en temes legals per part d’aquesta persona, que potser sí que la té, de la
mateixa manera que l’Alcalde l’ha interromput abans li deixa que ho faci pel cas que
els hagi de dir que sí, que la té aquesta formació, tot i que al seu grup no li consta. La
persona que ocupi aquest càrrec ha de tenir coneixement del procediment
administratiu, perquè les resolucions de les queixes han de ser fonamentades . Si en
el desenvolupament de les seves funcions observa que l’actuació d’alguna persona
podria constituir infracció disciplinària o conducta delictiva ho ha de comunicar;
necessita coneixements per detectar-ho.
El que hauria de fer, si vol contractar-lo, atès que hi ha tanta confiança, es tan bona
persona i que sí, que té tota la raó en aquest sentit, és fer-ho com a càrrec de
confiança, no com a síndic de greuges. .

L’Alcalde dona resposta a la regidora. L’article 9 del Reglament indica el síndic de
greuges serà escollit pel Ple, a proposta de l’Alcalde. Això per una banda. Així és com
està aquí i a tot arreu. De carnets polítics li agradaria que li digués com és que el
Síndic de Greuges de Catalunya, que tenia el carnet polític d’Iniciativa per Catalunya.
Per tant això se li hauria d’explicar també i en aquest cas aquesta persona que seria el
síndic del poble no té carnet polític del partit que governa. Li fa gràcia que ni cent dies
de gràcia vostès li deixen a aquesta persona, i que una cosa que és bona pel poble de
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Vidreres vostès el que intenten és girar-la i convertir-la en una cosa dolenta, i una cosa
que no ha representar el perquè es crea. Les funcions amb les que es crea és per fer
que aquesta persona tingui llibertat i pugui defensar els interessos de les persones del
municipi, però és més fàcil entrar en la crítica, és més fàcil linxar a una persona dient
que no pot ser-ho, fer que aquesta persona se li posi en dubte que pugui ser el síndic .
Això és allò de dir: Ets una gran persona però, saps què passa? T’havia de fotre una
garrotada. Em sap molt greu, però ets una gran persona eh? Una grandíssima
persona.

Intervé el regidor Sr. Becerra per dir que potser s’hauria d’haver pensat la forma de ferho
L’Alcalde replica que aquí, ni els cent dies de gràcia, n i respectar el reglament quan
diu que el Síndic és nomenat a proposta de l’Alcalde
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Intervé la regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, per dir que per arribar a
aquesta proposta s’hauria d’haver treballat.
L’Alcalde diu que els regidors dels grups de l’oposició no escolten tampoc el que els
diu, com és que el Síndic Sr. Rafel Ribó, que era d’Iniciativa per Catalunya i el Síndic
de Greuges., i va acabar podent ser-ho. Després quan parla de la diferència amb el
Jutge de Pau . Sap què li diu? Que li hagués agradat que haguessin defensat de la
mateixa manera com ho estan dient ara mateix, el Jutge de Pau que tenim en
l’actualitat, en el moment en què el van denunciar. Li hagués agradat que s’hagués
defensat el Jutge de Pau en aquell moment, el Sr. Joan Colls, que havia estat militant
de Convergència fa uns anys. Ho haurien d’haver defensat en aquell moment i sembla
que ens n’oblidem. Quan ens interessa és una cosa i quan no ens interessa n’és una
altra.

La regidora Sra. Anna Clapés, del grip VST-ERC-AM, fa una última pregunta: És cert o
li negarà Sr. Camps que cada Nadal vostè li porta un detall per desitjar-li bones
festes? Això és o no?, Bé, potser li nega també. Això és o no és tenir una relació i
perjudica i afecta a la independència?
Respon l’Alcalde a la Sra. Clapés que li ho dirà d’una altra manera. És cert o no és cert
que també li porta a familiars de la regidora?
Contesta la Regidora que sí que és cert, i tant que és cert.
Puntualitza el Sr. Alcalde dient que ell pot portar-ho a les persones que cregui
convenient del poble o és que el que passa és que ara ja ens posarem al punt aquell
de que si ja s’ha anat a casa d’una persona, i no fa gràcia Sra. Eva Trías, i l’Alcalde li
agrairia que no rigui, perquè semblava que reia, que arribem a aquest punt.
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La Regidora manifesta que només la independència i l’objectivitat d’aquesta persona.
L’Alcalde pregunta si és cert o no és cert que la Regidora va a córrer amb la parella
d’aquest Senyor?
Totalment cert contesta la Regidora, totalment cert que hi va a córrer, i amb la
Regidora Sra. Eva Madrenys, de la candidatura del Sr. Alcalde.
Està mal vist? pregunta l’Alcalde. Si la regidora hagués proposat aquesta persona, el
Sr. Salvador Torres Blanco, hi hagués estat d’acord, per ser com és.
La regidora s’adreça al Sr. Alcalde per dir que precisament per la relació que ella
personalment té amb la seva parella per la regidora seria molt més fàcil votar-hi a favor
que votar-hi en contra; això només pot portar malestar o malentesos amb aquestes
persones. Per això mateix li ha dit que la política sno és mirar pel propi interès, perquè
a ella li hauria interessat més votar-hi a favor, perquè per l’Alcalde tant si la regidora hi
vota a favor com si hi votés en contra, igualment s’hauria aprovant. Per tant a ella
votar-hi en conra només pot portar-li problemes personals, però la seva consciència li
deia que havia de seguir la legislació, i si la legislació diu això, la seva consciència li
deia que havia de ser fidel als seus ideals, no als seus interessos personals, i per
aquest motiu hi votarà en contra. .

Contesta el Sr. Alcalde dient que el que diu la legislació és el que hi ha escrit: El síndic
Municipal de Greuges serà escollit pel Ple de la Corporació a proposta de l’Alcalde. I li
diu una altra cosa a la regidora: ell no té dret a anar a veure en Sam, tampoc tindria
dret a anar a Can Batallé, tampoc tindria dret a anar a comprar a Can Companyó
perquè es clar, està a l’Ajuntament. I si la regidora li hagués fet la proposta que en
Sam fos el Síndic del Poble, li hauria de dir: I com és que sigui Síndic del Poble una
persona que ha estat amb ERC durant molts anys, que ha estat la ma dreta de
l’Heribert Barrera quan aquest partit sentia els colors de Catalunya de la forma que els
havia de sentir i com és que aquesta persona ha estat activista d’ERC durant molts
anys, a l’època de la transició. Potser no ho podria ser tampoc.
La regidora diu que no té res a veure i que això ja ho sap
L’Alcalde diu que potser tampoc ho podria ser si es basessin en aquest tema, amb qui
ha estat més al costat ha estat d’ERC.
La regidora respon que tot això que diu l’Alcalde ella ja ho sap. Li està dient que
egoistament...
L’Alcalde diu que arribem a aquest punt de dir es que vostè parla amb el Sr. Sam. Sí,
com parla amb el veí, com parla amb molta altra gent del municipi. No té dret a poderhi parlar?
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Rebat la regidora que no és el mateix, que anava a la llista electoral de l’Alcalde. És
molt diferent parlar-hi que anar a una llista electoral. És que no té res a veure. Forma
part d’un partit polític. No és militant, però forma part d’un partit polític.
L’Alcalde manifesta doncs que tampoc podria ser-hi per raó de que havia estat
d’Esquerra.
Conclou la regidora doncs que possiblement també. No ho sap, però estem parlant del
passat.
L’Alcalde manifesta que altra cosa seria si la regidora digués que no pot ser-ho perquè
havia estat d’ERC, havia tingut un pes molt important dins ERC i havia estat la ma
dreta de l’Heribert Barrera. Això és el que li agradaria que pogués pensar.
Contesta la regidora dient que no estran parlant del mateix.
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L’Alcalde diu que li ho respecta. Entén que una persona potser se sent més còmoda
en un lloc com pot ser el Síndic de Catalunya que és d’Iniciativa per Catalunya. Ja
està. Però arribem a aquests punts. Sap una mica de greu. No sap si el Sr. Torres ho
ha pogut seguir però lamentablement pensa que aquesta persona es mereix que pugui
tenir els 100 dies de gràcia, es mereix que pugui treballar, es mereix que pugui
demostrar la seva independència, que pugui fer la seva feina. Es mereix això, no de
dir: No, escolti perquè sap per què? Perquè és veritat que vostè va a casa seva per
Nadal per fer-hi un cafè. Bé, doncs és veritat o no que la regidora va a caminar o a
córrer amb la parella d’aquest senyor?
Contesta la regidora que cert, totalment cert.
L’Alcalde diu que si ho diu la regidora és ben vist però si ho diuen els altres és mal
vist. Va a córrer o a fer exercici amb la seva esposa és ben vist. En què quedem?
Replica la regidora que li ho està dient .Egoistament hauria de votar-hi a favor, li està
dient. Per a ella li seria molt més fàcil votar-hi a favor que votar-hi en contra, li està
dient. Què es pensa? Que per ella és fàcil votar-hi en contra? Posi’s al seu lloc. Si ho
fa és precisament perquè creu que la seva funció com a regidora és vetllar pels
interessos del poble, no dels seus propis. Els seus propis seria votar-hi a favor, li està
dient. Però ella no pot ser tan egoista. Ha de mirar pels interessos generals, no pels
seus particular. I tant que hi votaria a favor! , li està dient. És molt més fàcil. Sí,
egoistament hi votaria a favor.
Segur? Pregunta l’Alcalde.
I tant, respon la regidora.
L’Alcalde respon que la regidora deixi que ho posi en entredit.
Rebat la regidora que si l’Alcalde vol, que ho dubti, però és veritat, és així.
L’Alcalde diu que perdoni, però que dubta moltíssim del que li està dient la regidora.
Diu: no, es clar, pels meus interessos jo potser sí el votaria.
La regidora manifesta que a ella li reportaria menys problemes.
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Manifesta l’Alcalde que la regidora diu que ho fa pels interessos generals del poble.
L’equip de govern també ho fa pels interessos generals del poble. Perquè la forma
més fàcil hauria estat no fer res.
Contesta la regidora que el més fàcil hauria estat consensuar-ho.
No fer res, manifesta l’Alcalde
Consensuar-ho afirma la regidora, tant amb la resta de partits polítics com entitats.
L’Alcalde afirma que no haguessin trobat bé ni aquesta proposta ni qualsevol altre.
La regidora es reafirma en dir que aquesta segur que no, perquè pertany a un grup
polític.
Replica l’Alcalde que pertanyia i militava a un altre partit polític fa molts any enrere. En
el de l’Alcalde no ha milita, però ara pel que veu, una persona no pot anar ni a fer un
cafè a casa d’un altre.
No, contesta la regidora, el Sr. Salvador Torres Blanco anava a la mateixa llista
electoral que l’Alcalde.
L’Alcalde es queda amb això, que una persona no té dret a anar a fer un cafè a casa
d’una altra.
I li portava detalls, manifesta la regidora. Però el més important és que estava a la
seva llista.
Respon l’Alcalde que no ho sabia però que era mal vist. I també el que li queda clar és
que amb el Síndic, que no passa absolutament res amb el que deia de la militància,
una persona que no ha estat militant en el seu partit, i que és nomenat per l’Alcalde i
l’equip de govern, resulta que aquí fem una cosa i quan resulta que s’han trobat en
una situació amb el Jutge de Pau, es mira cap un altre costat i en fan una altra. Varen
mirar cap un altre costat i en van fer una altra.
La regidora intervé per dir que no el va pas denunciar el seu grup al Jutge de Pau.
Respon l’Alcalde dient que no, el grup de la regidora no, ho va fer un altre partit polític.
Però allà sí que va interessar. Ho deixarem per si de cas, i mirarem cap una altra
banda. Pot acceptar els seus punts de vista, però una altra cosa és que els
comparteixi.
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra demana que es passi a votació, perquè ja han
quedat clares les posicions.
Intervé l’Alcalde per dir que passar a votació ho decidirà ell, no el regidor, perquè en
cas contrari ja passo i li passa al regidor perquè presideixi. És ell qui decideix, qui
presideix.
Intervé el regidor Sr. Francesc Jesús Becerra dient que el que vol posar de manifest és
que la posició ha quedat claríssima, la de tothom. Ja està, no canviarà.
L’Alcalde diu que no canviarà. D’acord, la posició queda clara. La posició el que ve a
dir és que vostès, el grup dels Socialistes i el grup d’Esquerra no estan disposats a
votar a favor de la proposta de tenir el Sr. Salvador Torres Blanco, conegut com en
Sam, perquè exerceixi com a Síndic de Greuges al municipi de Vidreres perquè no
tindrà independència, perquè aquesta persona ha col·laborat amb alguna llista, en la
qual s’obliden d’una part important, que havia col·laborat durant molts més anys amb
una altra llista, a nivell nacional, local, allà on fos, però que havia estat col·laborant. I
també s’obliden que és una persona de consens, i que és bona persona. Però quan és
l’hora de la veritat, quan s’ha de demostrar, es fa una altra història, i no li votem, a
favor. I després, el m és important és que un tema que l’equip de govern considera
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que és important pel nostre poble, que consideren que pot funcionar, doncs mira ,
s’intentarà tergiversar perquè d’aquesta manera els vidrerencs no hi vagin, no fos cas
que funcionés. Perquè si funciona malament anem.
I el pitjor de tot, és que no se li acaba deixant ni cent dies de gràcia al candidat perquè
pugui demostrar la seva independència i pugui començar a fer la seva feina.
Votació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS) i cinc vots en contra (VST-ERC.AM, SV-CP) dels tretze
membres presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.

6.0.- RATIFICACIÓ DECRETS D'ALCALDIA
6.1.- Donar compte resolucions alcaldia corresponent al període 2020-gener 2021
Es dona compte dels decrets de l’Alcaldia corresponent al període desembre 2020gener 2021, que es reprodueixen en extracte
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DESCRIPCIÓ

DATA

NUM RESOL

DEC AUTORITZACIO TALA ARBRES AVELLANER 60

24/11/2020

2020DECR000615

DEC ADMESOS I EXCLOSOS SELECCIO AGENT EN CAP POLICIA LOCAL 2

24/11/2020

2020DECR000616

DEC REVISIONS PSICOTECNIQUES I MEDIQUES AGENTS POLICIA LOCAL

25/11/2020

2020DECR000617

DEC AUTORITZACIO TALA ARBRES AVELLANER 60

25/11/2020

2020DECR000618

DEC ACCEPTACIÓ SUBVENCIO ARRENJAMENT ENTORN PAVELLÓ FASE 1

25/11/2020

2020DECR000619

DEC CANVI TITULARITAT BUSTIA 45 CARRER LLORER 21

26/11/2020

2020DECR000620

DEC ALTA BUSTIA CARRER FALGUERA 23

26/11/2020

2020DECR000621

DEC CONTRACTE MENOR INSTAL·LACIÓ SISTEMA D'ALARMES

26/11/2020

2020DECR000622

DEC CONTYRACTE MENOR LLICÈNCIES ZOOM

26/11/2020

2020DECR000623

DEC CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DIA 01.12-2020

26/11/2020

2020DECR000624

DEC ESMENA A L'ADJUDICACIÓ DE FINQUES SUBHASTADES

27/11/2020

2020DECR000625

DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA TANCA VEGETAL RIU FRANCOLI 2

27/11/2020

2020DECR000626

DEC INCOACIO EXPEDEDIENT VEHICLE ABANDONAT VIA PÚBLICA

27/11/2020

2020DECR000627

DEC CONTRACTE MENOR COMPRA MATERIAL ELÈCTRIC

27/11/2020

2020DECR000628

DEC AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESES. RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS

27/11/2020

2020DECR000629
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DEC PROVISIÓ INICI EXP.CONTRACTACIÓ PLANA WEB, XARXES SOCIALS
I PUBLICACIONS LOCALS

27/11/2020

2020DECR000630

DEC PROVISIÓ D'INICI CONTRACTACIÓ SERVEI DIFUSIÓ I
COMUNICACIÓ INSTITUCIOAL

27/11/2020

2020DECR000631

DEC APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU DEP. COMPRES

30/11/2020

2020DECR000632

DEC INCOACIO EXPEDIENT BAIXES OFICI PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTES

30/11/2020

2020DECR000633

DEC ALTA BUSTIA CARRER GARDENIA 4

30/11/2020

2020DECR000634

DEC ALTA BUSTIA CARRER AVELLANER 48

30/11/2020

2020DECR000635

DEC CONVOCATÒERIA JUNTA GOCERN LOCAL DIA 30.112020

30/11/2020

2020DECR000636

DEC AUTORITZACIÓ TRACTAMENT DE DADES CONSELL COMARCAL

01/12/2020

2020DECR000637

DEC CANCEL.LACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA DEP. COMPRES

01/12/2020

2020DECR000638

DEC BAIXA ACTIVITAT COMERCIAL C/ JULI GARRETA 60

01/12/2020

2020DECR000639

DEC EXECUCIO SUBSIDIARIA NETEJA SOLAR SALVADOR ESPRIU 4

02/12/2020

2020DECR000640

DEC CONTRACTE MENOR REPRO LLIBRES MÚSICA GRAU
PROFESSIONAL E.M. CURS 2020-21

02/12/20201 2020DECR000641

DEC CONCESSIO BESTRETA A PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

02/12/2020

2020DECR000642

DEC CONTRACTE MENOR DESPESES CENTRE CIVIC 2020

07/12/2020

2020DECR000643

DEC CONTRACTE MENOR DESPESES TEATRE CASINO LA UNIO 2020

07/12/2020

2020DECR000644

DEC APROVACIÓ ACTIVITAT CAVALCADA REIS 2021

07/12/2020

2020DECR000645

DEC CONTRACTE MENOR CAVALCADA REIS 2020 -2021

07/12/2020

2020DECR000646

DEC DESPESES PUBILLATGE SORTIDES CATALUNYA 2018-2019

07/12/2020

2020DECR000647

DEC ERROR SORTIDES PUBILLATGE 2019-2020

07/12/2020

2020DECR000648

DEC ENCARREC REPRESENTACIÓ I DEFENSA CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA

07/12/2020

2020DECR000649

DEC CONVENI I ANNEX CON. COMAR PROGRAMA TREBALL I FORM 2020
COVID19

07/12/2020

2020DECR000650

DEC BAIXA BUSTIA 1190 ALZINA 77

07/12/2020

2020DECR000651

DEC BAIXA BUSTIA 1190 CARRER ALZINA 77

07/12/2020

2020DECR000652

DEC INICI EXPEDIENT RECLAMACIO ACCIDENT CORREBOUS

07/12/2020

2020DECR000653

DEC SORTIDES PUBILLATGE 2019-2020

09/12/2020

2020DECR000654

(ERRONI)
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DEC CONTRACTE MENOR COMPRA SAULÓ PER ARRANJAMENT CAMINS
RURALS

09/12/2020

2020DECR000655

DEC ORDRE EXECUCIO REPARACIÓ CALÇADA CRISANTEM A RIERA DE
CABANYES SA

09/12/2020

2020DECR000656

DEC ORDRE EXECUCIO REPARACIO CALÇADA CARRER PICA ESTATS A
RIERA DE CABANYES SA

09/12/2020

2020DECR000657

DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 0912.2020

09/12/2020

2020DECR000658

DEC CANVI TITULARITAT BUSTIA 238

10/12/2020

2020DECR000659

DEC CONTRACTE MENOR TREBALLS DE TALA I DESABROSSAMENTS
ZONES MUNICIPI

10/12/2020

2020DECR000660

DEC CONTRACTE MENOR GRAVACIÓ I EDICIÓ CONCERT DE NADAL

11/12/2020

2020DECR000661

DEC RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ A CONVOCATÒRIA D'UNA
PLAÇA D¡'ENGNYER

11/12/2020

2020DECR000662

DEC FORMALITZACIO CONVENI 2020 GATS DE LA SELVA

11/12/2020

2020DECR000663

DEC APROVACIO PAGAMENT TAXES DIPSALUT

14/12/2020

2020DECR000664

DEC PRIMERA MULTA COERCITIVA OBRES SENSE LLICÈNCIA FINCA C/
POLLANCRE 74

14/12/2020

2020DECR000665

DEC CONTRACTE MENIOR SUBMINISTRAMENTS COMRA REIXA DESGUÀS 14/12/2020

2020DECR000666

DEC FIXACIÓ PREU JUST MUTU ACORD ACTUACIÓ PORTADA D'AIGÜES
FASE I TM.LLAGOSTERA

14/12/2020

2020DECR000667

DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 14.12.2020

14/12/2020

2020DECR000668

DEC CONTRACTE SUBMINISTRAMENT COMPRA REDUCTOSCVELOCITAT
CAMINS RURALS

14/12/2020

2020DECR000669

DEC SUSPENSIO OBRES GAVARRES 10

15/12/2020

2020DECR000670

DEC PAGAMENT A JUSTIFICAR COMPRA OBSEQUIS REIS A INFANTS EX
2021

15/12/2020

2020DECR000671

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS LLICÈNCIA WIN 10

16/12/2020

2020DECR000672

DEC BESTRETA CAIXA FIXA DESPESES REIS 2021

16/12/2020

2020DECR000673

DEC BESTRETA CAIXA FIXA DESPESES REIS 2021

16/12/2020

2020DECR000674

DEC CONTRACTE MENOR ACTUACIONS JARDINERIA LLAR EL SOLLER I
CEIP SANT ISCLE

16/12/2020

2020DECR000675

DEC CONTRACTE MENR SUBMINISTRAMENT GRADES PATI CEIOP SANT
ISCLE

16/12/2020

2020DECR000676

16/12/2020

2020DECR000677

DEC SOL·LICITUD DIVERSOS SERVEIS A SERVEIS A DIPSALUT PER
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EXERCICI 2021
DEC RECTIFICACIÓ DECRET PAGAMENT A JUSTIFICAR OBSEQUIS REIS

17/12/2020

2020DECR000678

DEC DELEGACIÓ ATRIBUCIONS EMPADRONAMENT A LA JUNTA DE
GOVERN

17/12/2020

2020DECR000679

DEC CONTRACTE MENR SUBMINISTRAMENT SAULÓ PER CEIP SALVADOR
ESPRIU
18/12/2020

2020DECR000680

DEC CONTRACTE MENOR REPARACIÓ SALA CALDERES CEIP SALVADOR
ESPRIU

18/12/2020

2020DECR000681

DEC APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA FESTA MAJOR 2020

18/12/2020

2020DECR000682

DEC DESISTIMENT LLIC SEGREGACIO

18/12/2020

2020DECR000683

DEC DESISTIMENT SOL CANVI DADES HUT C/HEURES 46

18/12/2020

2020DECR000684

DEC ADMESOS I EXCLOSOS TECNIC MIG ENGINYER

18/12/2020

2020DECR000685

DEC CONTRACTE MENOR SERVEI REPARACIÓ CALDERA PAVELLÓ

18/12/2020

2020DECR000686

DEC APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI COMUNICACIÓ I
DIFUSIÓ INSTITUCIONAL
18/12/2020

2020DECR000687

DEC APROVACIO HORES EXTRES I PLUSOS NOMINA DESEMBRE 2020

18/12/2020

2020DECR000688

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT ELECTRODOMÈSTICS
CASA EMERGÈNCIES

18/12/2020

2020DECR000689

DEC APROVACIÓ DESPESA JUSTIFICADA REIS 2020

18/12/2020

2020DECR000690

DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVER LOCAL DIA 21.122020

21/12/2020

2020DECR000691

DEC PAGAMENT A JUSTIFICAR CASA EMERGENCIES

21/12/2020

2020DECR000692

DEC FIXACIÓ PREU JUST MUTU ACORD ACTUACIÓ PORTADA D'AIGÜES
FASE I TM.LLAGOSTERA

21/12/2020

2020DECR000693

DEC RESERVA CAN XIBERTA GRUP ESPLAI DEL 22 DESEMBRE AL 31 DEL
2020 I EL 4 DE GENER

22/12/2020

2020DECR000694

DEC CONTRACTE MENOR 2 DESPESES TEATRE CASINO LA UNIO 2020

22/12/2020

2020DECR000695

DEC CONCESSIÓ LLICÈNCIA A PRECARI AL MERCAT SETMANAL VENDA
GENERE DE PUNT D'HOME

23/12/2020

2020DECR000696

DEC CONCESSIÓ LLICÈNCIA A PRECARI AL MERCAT SETMANAL VENDA
GENERE TEXTIL

23/12/2020

2020DECR000697

DEC CONCESSIÓ LLICÈNCIA A PRECARI AL MERCAT SETMANAL VENDA
FORMATGES D'HOLANDA

23/12/2020

2020DECR000698

DEC CONCESSIÓ LLICÈNCIA A PRECARI AL MERCAT SETMANAL VENDA
CARNS A L'AST

23/12/2020

2020DECR000699
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DEC ALTA BUSTIA CARRER FAIG 20

28/12/2020

2020DECR000701

DEC ALTA BUSTIA CARRER AZALEA 22

28/12/2020

2020DECR000702

DEC APROVACIO PAGAMENT BESTRETA A PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

28/12/2020

2020DECR000703

DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 28.12.2020

28/12/2020

2020DECR000704

DEC EXCEDENCIA A PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

28/12/2020

2020DECR000705

DEC APORTACIONS PLA DE PENSIONS 2020 PELPERSONAL DE
L'AJUNTAMENT

29/12/2020

2020DECR000706

DEC ESMENA ERROR DECRET 685/2020

29/12/2020

2020DECR000707

DEC AJUTS ACTIVITAT EMPRESARIAL COVID-19

29/12/2020

2020DECR000708

DEC ESMENA DECRET 706/2020 APORTACIONS PLA DE PENSIONS

29/12/2020

2020DECR000709

DEC LOCALS OFICIALS I CARTELLS PROPAGANDA ELECTORAL
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

30/12/2020

2020DECR000710

DEC APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEIS PÀGINA WEB,
XARXES SOCIALS I PUBLICACIÓ LOCAL

30/12/2020

2020DECR000711

DEC APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ FACTURES CASA EMERGÈNCIES

30/12/2020

2020DECR000712

DEC AJUTS ACTIVITAT EMPRESARIAL COVID-19

31/12/2020

2020DECR000713

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT ANALITZADORS TESTERS

31/12/2020

2020DECR000714

DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT PRODUCTES FRESCOS
BANC D'ALIMENTS

31/12/2020

2020DECR000715

DEC CONTRACTE MENOLR CERVEIS REPARACIÓ PUJA ESCALES
PAVELLÓ

31/12/2020

2020DECR000716

DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 04.01.2021

04/01/2021

2021DECR000001

DEC ORDRE EXECUCIO RETIRADA NIU VESPA ASIÀTICA C/ MONTSERRAT
650

07/01/2021

2021DECR000002

DEC DEV AVAL OBRES REHABILITCIÓ ANTIC ESCORXADOR

07/01/2021

2021DECR000003

DEC SEGUIMENT ORDRE EXECUCIO REPARACIÓ C/ CRISANTEM-C/ BOI X

07/01/2021

2021DECR000004

DEC SEGUIMENT ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC ROCACORBA 82
05012021

07/01/2021

2021DECR000005

DEC INICI ADEQÜACIÓ ENTORN PAVELLÓ

07/01/2021

2021DECR000006

DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ AIGUUA NÚM. 82 A REC MADRAL MES
GENER 2020

07/01/2021

2021DECR000007

DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ NÚM.83 SUBM.AIGUA MES DE FEBRER 2020

07/01/2021

2021DECR000008
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DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ NÚM.84 SUBM.AIGUA MES DE MARÇ

07/01/2021

2021DECR000009

DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ NÚM.85 SUBM.AIGUA MES DEABRIL 2020

07/01/2021

2021DECR000010

DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ NÚM.86 SUBM.AIGUA MES DE MAIG

07/01/2021

2021DECR000011

DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ NÚM.87 SUBM.AIGUA MES DE JUNY

07/01/2021

2021DECR000012

DEC ESTIMACIÓ PARCIAL RECURS DE REPOSICIÓ CONVOC PERSONAL

08/01/2021

2021DECR000013

DEC ALTA BUSTIA CARRER CAMELIA 18

08/01/2021

2021DECR000014

DEC ATRIBUCIÓ ACCIDENTAL FUNCIONS CAP POLICIA

10/01/2021

2021DECR000015

DEC INICI EXPEDIENT ADMISSIÓ RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL

11/01/2021

2021DECR000016

DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 11.01.2021

11/01/2021

2021DECR000017

DEC AUTORITZACIO TALA ARBRES CANIGO

12/01/2021

2021DECR000018

DEC ALTA BUSTIA CARRER ALZINA 42

12/01/2021

2021DECR000019

DEC BESTRETA A PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

14/01/2021

2021DECR000020

DEC DESISTIMENT LLIC OBRES MENOR C/ QUIRZE JORDÀ 28

14/01/2021

2021DECR000021

DEC BESTRETA A PERSONAL AJUNTAMENT

14/01/2021

2021DECR000022

DEC BAIXA BUSTIA 65 CARRER ALZINA 66

15/01/2021

2021DECR000023

DEC. AMPLIACIÓ DE CRÈDCIT DESPESA REIS 2021

15/01/2021

2021DECR000024

DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 18.01.2021

18/01/2021

2021DECR000025

DEC DESISTIMENT LLIC OBRES C/ GARRIGA 10

18/01/2021

2021DECR000026

DEC ORDRE EXECUCIO REPARACIO CARRER PICA D'ESTATS

18/01/2021

2021DECR000027

DEC ORDRE EXECUCIO REPARACIO VORERES AIGUAVIVA PARC

19/01/2021

2021DECR000028

DEC ORDRE EXECUCIO REPARACIO VORERES CARRER ARBOÇ

19/01/2021

2021DECR000029

DEC CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DIA 22.012021

19/01/2021

2021DECR000030

DEC CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT DIA 20.012021

19/01/2021

2021DECR000031

DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ ACA CANON AIGUA 4RT. TRIM. 2020

20/01/2021

2021DECR000032

DEC APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA DESPESES LLAR
INFANTS

21/01/2021

2021DECR000033

DEC PAGAMENT MATERIAL SUBMINISTRAMENT PORTERIES

21/01/2021

2021DECR000034

DEC BAIXA BUSTIA 185 CARRER MARGARIDA 1 21012021

21/01/2021

2021DECR000035

DEC CONTRACTACIO MAXIMA URGENCIA TEI LLAR INFANTS

21/01/2021

2021DECR000036
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DEC COMNVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE DIA 22.01.2021
(ERRÒNIA)

21/01/2021

2021DECR000037

DEC COMNVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE DIA 22.01.2021

22/01/2021

2021DECR000038

DEC ALTA BUSTIA CARRER CARRER ALZINA 66

25/01/2021

2021DECR000039

DEC ACTIVITAT MARATO TV3 2020

25/01/2021

2021DECR000040

DEC ESMENAR DADES DEL DECRET DE PRORROGA ESPAI APARCAMENT
VEHICLES
25/01/2021

2021DECR000041

DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 25.01.2021

25/01/2021

2021DECR000042

DEC CONTRACTACIO MAXIMA URGENCIA PERSONAL PER LA LLAR
D'INFANTS

26/01/2021

2021DECR000043

DEC FINALITZACIO EXPEDIENT RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL

26/01/2021

2021DECR000044

DEC ORDRE EXECUCIO ARRANJAMENT VORERES DIVERSOS CARRERS
AIGUAVIVA

27/01/2021

2021DECR000045

DEC INCOACIO EXPEDIENT VEHICLE ABANDONAT

27/01/2021

2021DECR000046

DEC INCOACIO EXPEDIENT VEHICLE ABANDONAT

27/01/2021

2021DECR000047

DEC INCOACIO EXPEDIENT VEHICLE ABANDONAT

27/01/2021

2021DECR000048

DEC DESPESA FARMACIA BIBLIOTECA JOAN RIGAU I SALA

27/01/2021

2021DECR000049

DEC FINALITZACIO EXPEDIENT RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL

27/01/2021

2021DECR000050

DEC DIPUTACIO 2021. SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS ADHERITS A LA
XSLPE

28/01/2021

2021DECR000051

DEC CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DIA 02.022021

28/01/2021

2021DECR000052

RESPONSABILITAT

RESPONSABILITAT

Intervencions
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que no perquè hi
estigui a favor ni en contra sinó perquè li expliquin, perquè no l’entén. En diu un
número però n’hi ha 12 de seguits que són del mateix tema. La resolució 11/2021 és
l’aprovació de la liquidació núm. 86 de subministrament d’aigua durat el mes de maig
de l’exercici 2020. Demana que se li expliqui perquè ara al mes de gener varen passar
tots aquets decrets de tot l’any 2020
Manifesta l’Alcalde que és un tema tècnic i és del parer que serà bo que el Sr.
Secretari es posi en contacte amb la regidora i li expliqui extensament.
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Demana la regidora que ho expliqui ara, i demana si ho farà ara o en un altre moment.
.Respon el Sr. Secretari que ja ho farà en un altre moment, perquè s’haurien
d’estendre’s una mica..
- Continua dient que què passa amb el decret que es nomena cap de la policia. Per
cert que ja ha vist que hi ha el decret que inicia el concurs per nomenar l’inspector, i
se n’alegren, però com que hi ha un decret que es nomena el cap de la policia ,
imagina que el concurs que s’havia fet anteriorment és nul i pregunta com és que
l’anul·lació d’aquest decret no ha passat pel Ple, de la mateixa manera que en
l’anterior Ple havien passa dos decrets anteriors que s’havien anul·lat. Demana saber
el cost del test psicotènic i les despeses del jurat i pregunta per què és va tirar
endavant aquest procediment si ja hi havia un recurs. S’ha anat fent procediment
rere procediment i això, volia saber quin havia estat aquest últim cost.
- Té un altre tema de la policia. Aquests setmana ha vist, en primera persona, com
policies de paisà controlaven, paraven i multaven a persones que portaven el gos
deslligat. La falta d’agents fa que aquest dispositiu especial s’hagi hagut de pagar
amb hores extres. Volia saber l’import de les hores extres que s’havia pagat a cada
agent corresponent al mes de gener. No vol saber el nom dels agents. Simplement
que se li indiqui agent 1,2,3 i l’import, sense el nom de l’agent. Amb això en fa prou,
així com la justificació d’aquestes hores.
Un veí li ha ensenyat la sanció i el motiu de la sanció és perquè el gos circulava per la
via tot sol, concretament diu circular animals no acompanyats, quan això no és cert.
En tot cas anaven deslligats. La infracció no era per circular animals no acompanyats
Entén que aquestes denúncies són nul·les, amb aquest defecte de forma. No sap si
són totes iguals. Ella es refereix a una en concret, la que li h ensenyat un veí, però no
sap si totes són iguals.
L’Alcalde respon dient que si pot fet com havia fet amb anterioritat parlant amb el cap
de Recursos Humans, li donarà resposta a aquestes preguntes referent al cos de la
Policia Local.
Manifesta la regidora que demà entrarà una instància.
L’Alcalde respon que no cal, que pot fer el mateix que va fer quan tenia dubtes amb la
policia, quan s’estava duent a terme i se li va facilitar la informació i es van reunir. Pot
fer el mateix.
Repeteix la regidora que demà entrarà una instancia en aquest sentit.
Respon l’Alcalde que no cal, que pot fer el mateix que altres vegades.
La regidora contesta que està en el seu dret de fer-ho, o li està fen t cap favor,. .

Votació.
Els regidors es donen per assabentats.
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7.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
En el punt de Fora de l’Ordre del dia hi hauria dues mocions que presentaria el grup
VST-ERC-AM, de la llibertat democràtica, aquella que tan havia anhelat i treballat
l’Heribert Barrera en el seu dia i per la qual molta gent havia lluitat, un bon referent
l’Heribert, i demana si el grup VST-ERC-.AM la volen explicar.
Manifesta la portaveu del grup que l’explicarà el regidor Sr. Romà Budallé.
El regidor llegeix la moció.
“7.1 Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per
l'1 d'octubre
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra
l’exalcalde d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, Bernat Solé. Una nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit
polític i que, a més, es dona en ple procés electoral sent el conseller Solé el
responsable d’organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta,
doncs, d’una interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa.
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la
ciutadania les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és
l’únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el
primer que rep una sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest
de la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova
ingerència de venjança, i ens reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai
delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la causa general contra
l’independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració dels
drets polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les preses i
exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives.
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte
polític català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei
d’Amnistia per posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques,
tancades a la presó sense haver comès cap delicte, tancar les causes obertes contra
totes les persones represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades,
procés que ha d’acabar indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la
independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l’exercici al dret
d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar la paraula al poble i
decidir democràticament i de forma lliura el futur del nostre país.
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment
independentista, tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel
procés polític, i a insistir que, malgrat ho intentin, res l’aturarà.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Vidreres Som Tots – Esquerra
Republicana de Catalunya a Vidreres proposa al Ple de l’Ajuntament de Vidreres
l’aprovació dels següents
ACORDS:
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Primer. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència
greu quan era alcalde l’1 d’octubre de 2017.
Segon. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa
general independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al
respecte, i exigir la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn
de les persones exiliades.
Tercer.. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució
del conflicte.
Quart.. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicarlo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica
i pacífica.
Cinquè. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via
per solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord.
Sisè . Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els
grups parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes.”
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Intervencions
L’Alcalde, en nom del grup JUNTSxCAT-JUNTS, manifesta que el seu grup es vol
afegir a la moció. Tenim persones que estan a la presó, tenim persones a l’exili, tenim
persones que ho estan passant mot malament les seves famílies, i a més a més, una
persona com la que havia estat Alcalde d’Agramunt, Conseller, que és molt bona
persona, i afegeix a títol personal que va tenir la sort de compartir moments amb ell i
que acabin prenent la decisió, és una falta de respecte a la democràcia, i per tant sap
greu que l’acabin inhabilitant una persona que ha fet mot pel país i que tot es redueixi
només a nivell polític i a nivell de repressió.
Si a les persones que a la dècada dels anys 1970 van estar lluitant tant i van fer
possible que el país pogués passar la transició, sense que hi haguessin situacions
complicades aixequessin el cap, n’hi ha uns que segur que se n’alegrarien i d’altres
s’entristirien de veure com alguns partits que anaven de progressistes en aquests
moments, que potser tindrien la possibilitat ‘aturar situacions d’aquestes, no ho fan.
Amb això ve a dir que el seu grup votarà a favor de la moció. Voltaran a favor de la
moció per tots aquests punts, per tota aquella gent que ha estat lluitant pel país , de
forma directe que els podem veure, però també de forma indirecta que no els veiem, i
per totes les famílies que ho estan patint i que sovint acaben sent les grans oblidades,
que de cap manera es mereixen estar en aquesta situació perquè han estat persones
que han tirat endavant el que en el seu dia el poble els va demanar.
Per tant, no els queda res mes a dir llevat que el seu grup hi votarà a favor.
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El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta per al·lusions en
relació a aquesta frase de que partits de progrés miren cap un altre costat, simplement
volia afegir un parell de comentaris.
Manifesta l’Alcalde que no estava atacant al regidor.
Respon el Sr. Becerra que atès que parlava de parlava de l’època dels anys 1970 i
progressistes, doncs és el moviment socialista. Estava el PSOE, PSUC, UGT i
Comissions Obreres. Simplement comentar-li que pel que fa al punt 5è de la moció,
que parla que s’ha de fer diàleg dins la política, i trobar una solució política, en aquest
punt sempre estan d’acord, però amb el marc i paràmetres legals que tenim. El fet de
la desobediència, que és la forma de condemnar que se li ha fet , és desobediència
greu . Continua dient que ell ha llegit la sentència, amb l’explicació dels fets. No sap
si tothom ha llegit la sentència amb l’explicació dels fets. Van haver-hi diversos
requeriments, i són diversos els requeriments, no és un de sol. Per exemple, el propi
Alcalde, ara fa poc, va rebre a instàncies de Ciutadans un requeriment per retirar la
pancarta de Presos Polítics. Vostè no va fer una desobediència en campanya
electoral, simplement la va treure i ja està. En aquest cas vostè no tindrà cap
conseqüència perquè si la Junta el requereix i s’obeeix no hi ha cap conseqüència.
Per què es cataloga com a desobediència greu? Quan s’envia un requeriment, no es
fa cas, se n’envia un altre, i això és el marc de la llei. Ja sap que es vol intentar
col·locar tot com si tot el món està en contra de Catalunya i del pensament
independentista, etc. però no és així. Per molt que es vulgui dir tantes vegades, no és
així, però si es vol continuar amb aquest discurs... És del parer que és campanya
electoral, i més fer mal, però sincerament creu que hi ha altres vies que s’estan
trobant igual com la tramitació dels indults que ningú li ha negat, s’estan tramitant;
s’estan obrint portes de diàleg, amb les taules de diàleg a nivell nacional, amb el
canvi polític que va haver-hi després del Partit Popular, ERC està cercant punts
d’acord i votant a favor els pressupostos per aconseguir coses per Catalunya, etc.
Llavors creu que aquesta via és la que anirà madurant i al llarg del temps ens portarà
una forma o un camí. El fet de que altres formes d’anomenar poble de Catalunya i la
voluntat expressada per Catalunya amb 50-52% de participació, quan sabem tots
que és 50-50% pràcticament, i ningú es pot imposar a l’altre, creu que no és camí, ni
que uns es vulguin imposar als altres ni els altres als altres. Cercar diàleg però en
aquest marc que ens estem donant, i sincerament creu que la solució vindrà nomes
per aquesta via
Respon l’Alcalde dient que diàleg. Ell sempre està obert al diàleg, sempre, i en tots
els aspectes. Discutir les coses, parlar-les, però a vegades també és necessari també
poder veure-hi bones intencions. Per tant, sempre s’ha d’estar obert al diàleg, `poder
escoltar. Els presos i preses pensen el mateix, i, si han de parlar d’indults, que parlin
de tots, no només dels que estan a la presó sinó dels que estan a l’exili. La gent se
n’oblida, però ho estan passant molt malament.
L’Alcalde proposa passar a votació.
Intervé el Sr. Secretari per recordar al Sr. Alcalde que la votació implica, prèviament,
la ratificació de la inclusió en la sessió.
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Votació.
En relació a la inclusió per urgència de la moció en l’ordre del dia de la sessió, el
resultat és el següent: 11 vots a favor (JUNTSxCAT-JUNTS, VST-ERC-AM) i 2
abstencions (SV-CP) dels 13 membres presents a la sessió i que per dret integren la
Corporació.
Pel que fa a la votació de l’aprovació de la moció el resultat és el següent: : 11 vots a
favor (JUNTSxCAT-JUNTS, VST-ERC-AM) i 2 abstencions (SV-CP) dels 13 membres
presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.
El punt següent és una moció presentada pel grup VST-ERC-AM, per poder declarar
Vidreres municipi feminista.
Intervé l’Alcalde per dir que parlant del punt anterior, en relació a poder dialogar,
poder parlar les coses, arribar a acords, el que proposa el grup de JUNTSxCATJUNTS és que aquesta moció es pugui aprovar en el proper Ple, incloent-hi altres
punts que poden estar en el decàleg per a la construcció de ciutats feministes però
també a la carta europea per a la igualtat entre homes i dones a nivell local, i s’elabori
una mica més per tal que acabi sent una moció en la que s’hi puguin afegir tots els
partits polítics del plenari i que es pugui tractar juntament amb la responsable que té
l’Ajuntament a nivell de SIAT al municipi, que forma part de la plantilla del Consell
Comarcal de la Selva. Això no és un no, això és un deixem-ho aquí i aprovem-ho de
cares al proper Ple havent fet un treball, havent afegit punts que h manquen, el
decàleg per a la construcció de ciutats feministes però també la carta europea per a
la igualtat entre homes i dones a nivell local, d’altres punts que puguin haver-hi
perquè es pugui disposar d’una proposta millor fonamentada i que tingui més força.
Creuen que això és el millor, deixar-ho a sobre la taula i que es pugui treballar, i que
en dos mesos puguem tenir la moció per ser aprovada.
Intervencions
La regidora Sra. Eva Trías, del grup VST-ERC-AM, manifesta que atès que la
persona que va entrar la moció a l’Ajuntament va ser ella mateixa, en nom de tot el
grup se n’alegren molt que el grup JUNTSxCAT-JUNTS s’afegeixi a la proposta de
moció i que es vulgui ampliar però sobretot el compromís del que s’ha dit aquí , que hi
hagi tots els partits. El seu grup, que és qui hi ha posat la moció està d’acord en què
s’ampliï i es parli i que abans del proper ple s’ampliï i es treballi i millori, si cal, perquè
ja sabeu la resta de regidors que en una altra ocasió en vàrem entrar una que,
suposo per defecte de forma, no es va acabar entrant però que el seu grup continua
insistint, i que estaran molt pendents d’això.
L’Alcalde manifesta que l’altre moció que havien entrat no la varen poder aprovar
perquè moltes de les coses que demanaven ja s’estaven realitzant per l’Ajuntament
de Vidreres conjuntament amb el Consell Comarcal. No tenia sentit aprovar si ja ho
estàvem realitzant. En aquest cas, com molt bé saben, hi ha la regidoria d’igualtat
que va treballant, va fent passos, està treballant en això i en d’altres temes, no
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treballa només en aquest tema. Vostès ens presenten la moció i està estretament
parlada amb el responsable del SIAD i que continua l’herència del passat, que
anàvem fent, que van començar a implantar el SIAD per totes aquelles necessitats
que hi havia, que al món no haurien d’existir però que hi són. És important poder
parlar amb l’Esther, poder treballar per disposar d’una moció o d’un acord conjunt a fi
i efecte que el municipi de Vidreres acabi sent un municipi feminista tenint en
compte decàlegs i altres cartes.
La regidora Sra. Trías només vol afegir una cosa. Fa molta referència al SIAD, que és
el Servei d’atenció a les dones però que només minimitzar-ho al SIAD, entén que és
un servei que ve del Consell Comarcal, però aquesta moció implica tractar la
diferència de gènere en tots els àmbits, en els pressupostos, en el lleure, en la
cultura, en tots els àmbits.
Està molt bé que parlem amb l’Esther però el que demanaria és que si s’ha de fer una
moció, fer un Pla d’Igualtat a nivell municipal, que s’impliquin també altres dones del
municipi, altres entitats i altres persones, no només la tècnica i si tenen sort, el seu
grup. És un tema molt important i un tema molt transversal , cal que sigui un debat
oberta nivell municipal. És prou important.
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Contesta l’Alcalde, que com ja ha dit abans, aquesta és la intenció. També fa un
temps enrere es parlava. La intenció és aquesta. Si fa un ple o dos plens dèiem una
cosa perquè havien tingut una tècnica que ens guiava, també l’haurem de tenir en
compte ara per tirar endavant tot aquest punt. Per tant, és una sort poder comptar
amb aquesta persona, que al final acaba sent un referent, un referent a nivell
comarcal i fora de la comarca. Això h sabeu tots i segurament que el regidor Sr.
Jesús Becerra, que està al Consell Comarcal també n’és coneixedor. Creu que els
ajudarà a fer la proposta ben feta. D’acord?
8.0.- PRECS I PREGUNTES
Dit això, donarien per acabat aquesta part del plenari. Hi ha la part de precs i
preguntes que, no sap si és possible i/o factible, que els regidors les puguin fer arribar
i l’equip de govern els donaria resposta, tenint en compte que són les dotze de la nit i
entrem en un altre dia.
Intervé el regidor Sr.. Francesc Jesús Becerra per dir que així ho faran, perquè té una
llista molt llarga; ja els presentarà, però el senyor company, el regidor Sr. Xavi Baeza
creu que té alguna pregunta o també la vol fer per escrit, perquè havien comentat que
el regidor en tenia alguna.
Respon el Sr. Baeza que preferiria fer-la ara, tampoc serà gaire temps comparat amb
la introducció al Ple. Amb 5-10 minuts serà més que suficient.
Manifesta el regidor que com que la introducció ha estat tan llarga ha tingut temps
per mirar abans, quan s’ha comentat tot el tema del pagament dels rebuts de l’aigua.
Té anotat que l’últim pagament va ser el mes d’octubre de 2018, que serien els
500.000,- €. , de manera que a data d’avui, després de 2 anys sense pagar, estaria
rondant per sobre del milió d’euros. Correcte?
Respon l’Alcalde que sí.
Pregunta el regidor si pot fer-ho tot de cop.
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En relació al que ha dit el seu company, que a partir del mes de gener els tècnics han
anunciat que les infraestructures per donar l’aigua ja podrien estar acabades. Com
està? Li sorgeix el dubte de perquè urbanitzacions recepcionades segueixen tenint
l’oferta de recepció parcial, amb l’aigua apart. Tindria més sentit treballar per la
recepció complerta, perquè si estem en el punt de la recepció de les infraestructures
de l’aigua poden ser rebudes no té cap sentit que la recepció sigui parcial.
Desprès també té alguna cosa que ho parlaria amb el regidor Sr. Lluís Galobart, atès
que com que no es poden fer intervencions dels veïns telemàticament, d’alguna
manera li arriben algunes peticions. De l’enllumenat de la Urb. Aiguaviva Parc hi ha
lluminàries que estan foses que coincideixen amb les que va presentar el president
d’Aiguaviva Parc. Un llistat de lluminàries .
Contesta el regidor Sr. Galobart dient que en principi s’han cobert totes.
Respon el Sr. Baeza que a dia d’avui li ho ha estat reclamant el regidor.
El Sr. Galobart manifesta que això li ho podria confirmar també el regidor Sr. Enric
Gual si s’han canviat..
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El Sr. Baeza manifesta que en relació a les escombraries de la Urb. Aiguaviva Parc
s’hauria de fer quelcom.
Respon el S. Galobart que dels 14-15 punts que hi ha n’hi han 5, si nos ‘equivoca, amb
càmeres de vigilància, que ja no presenten problemes. Els que no fan el correcte se’ls
multa, i de mica en mica s’aniran posant càmeres a la resta de punts d’abocament,
amb la qual cosa esperen que quedi solucionat.
Ell personalment va tenir coneixement que un habitatge, el seu clavegueram està mal
connectat. Tant l’arquitecte com la Policia Local li diuen que no poden fer res, encara
que estigui de forma diària cada dia tirant les aigües brutes a la vorera, cosa que
afecta directament a veí del costat per un tema de salut pública, atès que el tema
concret de la urbanització, aquesta no està recepcionada, no és competència de
l’Ajuntament.,
El regidor Sr. Galobart manifesta que la setmana passada es van reunir amb el
company del regidor, el Sr. Pablo, van tractar-ho, i estan esperant una resposta al
tema plantejat. Ell, en nom de l’Associació de Veïns de Puig Ventös es va
comprometre a mirar uns temes i en funció de la resposta que doni faran una cosa o
una altra. És el que van quedar amb l’arquitecte.
El Sr. Baeza puntualitza que el que va comentar en aquell moment és que es mirés
amb una càmera la seva escomesa. No es va presentar la instància fa una setmana, la
va presentar fa un any.
El Sr. Galobart manifesta que es va reunir amb ells la setmana passada.
Respon el Sr. Baeza que la instància va un any que està posada i fa 2-3 mesos a la
Policia Local. Creu que és un tema de sentit comú. Si és un tema de sentit comú al
poble, doncs a la urbanització ...
Contesta el Sr. Galobart que en va parlar amb el company del regidor, el Secretari de
la Urb. Puig Ventós, i amb l’arquitecte. Si vols demà et telefonarà i tornaran a parlar
amb ell. Tornarem a fer una videotrucada i veurem com ha quedat. En principi estàvem
pendents de que el secretari de la urbanització els passés el vídeo
El regidor Sr. Baeza manifesta que una cosa és que l’Ajuntament s’impliqui.
Respon el Sr. Galobart que és el que s’ha estat fent
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Replica el Sr. Baeza que el problema de que l’aigua bruta surt al carrer és continu.
Entén que l’Ajuntament hauria de fer quelcom per intentar que es pari.
Contesta el Sr. Galobart que ja ho estan fent. Si vol el regidor demà es poden tornar a
reunir i tornar-ne a parlar.
El Sr. Baeza manifesta que pot per-.ho pel defensor de la ciutadania. Entrar-ho i
demanar que intervingui, per un dret de salubritat.
Manifesta el Sr. Baeza que té un últim tema que li han traslladat. A l’entrada
d’Aiguaviva Parc, per la part de Lloret hi ha un pas que passa per sobre una riera
petita, que està mal fet, i que sempre dona problemes. Han demanat si ho poden
mirar.
Intervé el Sr. Secretari per dir que l’Alcalde li ha dit que s’ha quedat sense bateria i no
pot seguir en aquest moment.
El regidor Sr. Baeza diu que les preguntes ja les ha acabat i que en tot cas ara seria el
ton de les respostes.
El Sr. Secretari manifesta que l’Alcalde no pot seguir, que intentarà connectar però
que igual no podrà ser .
El regidor diu que contestar, pot contestar. Són tres preguntes, però de temes només
són dos.
Intervé el regidor Sr. Galobart per dir que de preguntes només queda la de l’entrada,
però ha de detallar-ho millor. Les altres dues preguntes han rebut resposta.
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El Secretari diu que l’Alcalde torna a tenir connexió.
L’Alcalde diu que estava connectat però gasta més bateria elm que surt que no el que
entra, i per tant s’ha anat buidant la bateria i en aquests moments està a l’1%.
Demana l’Alcalde que es facilitin les preguntes per escrit. Se’ls donarà resposta, per
escrit, i la resta de preguntes que tinguin els grups, com han fet en altres ocasions,
que es trametin per escrit a fi i efectes de contestar-les. Agraeix doncs, que es trametin
per escrit i que es donarà resposta elm més ràpid possible.
I sense cap altre assumpte d’interès per tractar es dona per acabada la sessió quan
són les dotze de la nit, de la que se n’estén aquesta acta que signa el Sr. Alcalde
juntament amb mi, el Secretari que en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor

Signat electrònicament
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