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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 7 D´ABRIL DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 7 d´abril de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 23:09
Lloc: sessió telemàtica mitjançant l’enllaç https://youtu.be/XEPGh9bvhdA
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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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 ANTERIOR
1.1.- Aprovació actes Ple sessió ordinària celebrada el dia 09.04.2020 i extraordinària del
dia 28.04.2020
1.2.- Aprovació actes PLE sessions ordinàries dels dies 28.07.2020 i 01.12.2020
2.- URBANISME
2.1.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU de Vidreres, per incorporar l’ús
hoteler en les masies que ho consideri el Pla Especial Urbanístic i Catàleg de Masies i
Cases Rurals en sòl no urbanitzable
3.- INTERVENCIÓ I TRESORERIA
3.1.- Donar compte de l'informe d'estabilitat pressupostària corresponent al 4t trimestre de
2020
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3.2.- Modificació de crèdit 5.2021. Incorporació romanents d'execicis anteriors.
Suplements i crèdits extraordinaris
3.3.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2020
4.- CONVENIS
4.1.- Aprovació conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Vidreres
relatiu a la delegació de la competència de la recollida i control d'animals de companyia
abandonats, perduts i/o ensalvatgits
4.2.- Aprovació addenda al conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament
de Vidreres per la gestió dels convenis entre l'Agència de Residus de Catalunya i els
Sistemes Integrats de Gestió, Ecoembres i Ecovidrio
5.- CESSIÓ TITULARITAT
5.1.- PROPOSTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT SOBRE EL CAP DE VIDRERES
6.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
6.1.- Resolució reclamació CCEE finca c/ Migdia 6
6.2.- Desestimació reclamació liquidació CCEE finca C/ Catalunya 48 escala 2 en 8a
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7.- APROVACIÓ PROTOCOL
7.1.- Aprovació protocol d'abordatge de les violències sexuals i lgtbifòbiques als espais
d'oci de La Selva
8.- MOCIONS
8.1.- PROP_ACORD MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA 31032021
8.2. Aprovació de la moció d'adhesió de l'Ajuntament de Vidreres a l'Aliança Educació 360
- Educació a Temps Complert
8.3.- Moció en suport al dret a morir dignament
8.4.- FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANE EN LA DENOMINACIÓ O CANVI DE
NOM DE CARRERS I PLACES
8.5.- Moció de Suport a Pablo Hasél, Valtonyc i Elegio , de l’Associació de Municipis per la
Independència
8.6.- Moció per l'adhesió al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 20212030
9.- RATIFICAR DECRETS D'ALCALDIA
9.1.- Donar compte decrets de l'Alcaldia termini febrer-març 2021
10.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
11.- 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.
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1.0.- APROVACIÓ ACTES
1.1.- Aprovació actes PLE sessions ordinàries dels dies 28.07.2020 i 01.12.2020
L’Alcalde llegeix la proposta, que es transcriu a continuació.
“L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació les actes corresponents a les
sessions ordinàries de Ple dels dies 28.07.2020 I 01.12.2020.”
Intervencions
El regidor Sr .Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP) manifesta que hi ha un error
en l’enunciat de la proposta, atès que l’enunciat no es correspon amb les actes
penjades a l’expedient.
El Sr. Secretari aclareix l’error.
Aprovació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absolta amb onze vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS, VST-ERC-AM) i dos vots en contra (SV-CP) dels tretze
membres presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.

1.2.- Aprovació acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent del dia
20.01.2021 i extraordinària del dia 22.01.2021
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L’Alcalde llegeix la proposta, que es transcriu a continuació
“L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació les actes corresponents a les
sessions extraordinària i urgent del dia 20.01.2021 i extraordinària del dia 22.01.2021”.
Intervencions
No se’n produeixen
Aprovació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absolta amb onze vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS, VST-ERC-AM) i dos vots en contra (SV-CP) dels tretze
membres presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.

2.0.- URBANISME
2.1.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU de Vidreres, per
incorporar l’ús hoteler en les masies que ho consideri el Pla Especial Urbanístic i
Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
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“ANTECEDENTS
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de la modificació del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de referència , en base als antecedents que consten en
l’expedient:
-

Document abast estudi ambiental estratègic (OTA)
Informe preliminar avanç planejament Agència Catalana de l’Aigua
Avaluació ambiental estratègica
Document tècnic d’aprovació inicial
Informe arquitecte municipal revisió de catàleg de masies
Informe arquitecte municipal Modificació Pla General per incorporar ús hoteler
Informe de secretaria
Plànol suspensió de llicències

i la normativa d’aplicació que es descriu seguidament:
LEGISLACIÓ APLICABLE
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La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost
— Els articles 17 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril d'Avaluació Ambiental de Plans i
Programes de Catalunya.— La Disposició Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol,
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
— L'article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions publiques de Catalunya.
— Els articles 17 a 28 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
— Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol
— L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
Tingui's en compte al seu torn la Legislació sectorial aplicable reflectida en La
documentació tècnica.
Vist l’informe-proposta de Secretaria-intervenció,
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en
sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Vidreres PER INCORPORAR L’ÚS HOTELER EN LES MASIES QUE
HO CONSIDERI EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I CATALEG DE MASIES I CASES
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RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic
en els termes que obren en l'expedient.
Segon. Obrir un període d'informació pública durant QUARANTA-CINC DIES, estant a
la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, , mitjançant
anunci en l’e-tauler, el Butlletí Oficial de la Província de Girona , Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i en el diari “ La Vanguardia” i en el dia “ El Punt” . Durant dit
període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho
perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. El termini comptarà des
de la última publicació en qualsevol dels Mitjans esmentats.
Tercer Acordar la suspensió de llicències, llicències de parcel•lació, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal•lacions o ampliació
d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial dins l’àmbit d’aquesta modificació puntual, d’acord amb el
plànol que s’annexa a l’expedient.
El termini de suspensió és d’un any, prorrogable a dos anys.
Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències , en
aplicació del què estableix la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o
atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.
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Quart. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments
l'àmbit territorial dels quals límit amb el d'aquest municipi.
Cinquè. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat.
Sisè. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials :
- Agència Catalana de l’Aigua
- Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
- Serveis Territorials a Girona de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat
- Serveis Territorials a Girona. Departament de Cultura.
- Protecció Civil. Departament d’Interior. Serveis territorials a Girona.
- Associació de Naturistes de Girona. “

Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que el seu grup, en
aquest punt, votarà en contra de la proposta, perquè creuen que la previsió que
l’Alcalde ara introdueix, que sigui de 500 m2 i anteriors a 1.950, el seu grup amb la
documentació ha anat veient contradiccions, atès que hi ha mots llocs en què aquests
paràmetres que l’Alcalde ara diu, no els han sabut veure, inclús a la proposta d’acord,
5
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o el que és la part dispositiva de l’acord, no li saben veure que s’indiqui específicament
aquests paràmetres concrets, sinó que sembla que tot quedi a expenses d’un futur pla
especial que es faria en l’àmbit, i a més a més no tenen la quantificació de quantes
masies complirien els requisits, perquè quan es fa una reforma i més en àmbits tan
sensibles com el medi rural, hauríem de saber a què ens pot portar aquesta reforma,
és a dir, hauríem de saber quantes masies poden arribar a tenir ús hoteler, què
implicaria o en quines ubicacions es poden donar. Aquest ús hoteler si es portés a
terme, què podria donar lloc tot l’àmbit, perquè quan es fa un ús hoteler implica accés
rodat de proveïdors, accés rodat en cotxe, caravanes, etc, dels clients i una
continuació en tot el servei, implica molts condicionants que, depèn de l’àmbit on es
realitzi aquesta activitat per tot el medi natural i rural i pel tema de medi ambient,
deixalleria, residus, abocament d’aigües, etc, té unes implicacions molt grans que
hauríem de saber-les abans de fer el canvi, no a posteriori ja ho veurem què implica,
sinó que hauríem de conèixer i estudiar-ho bé abans. A preguntes sobre aquest punt a
la Comissió Informativa Única va preguntar a què venia aquest canvi. L’Alcalde va
respondre que venia d’unes persones de Barcelona que havien comprat una masia al
Massís de Cadiretes que semblava que tenien la intenció de fer un ús hoteler. El seu
grup ha detectat que ja hi ha una masia al Massís de Cadiretes que realment està en
venda i que sorprenentment en el seu anunci ja diu que es permet l’ús hoteler. Han
contactat amb la immobiliària que porta aquesta finca i el seu grup ja té informació de
que sembla que aquest ús hoteler ho donen com un tema fet. Els sorprèn moltíssim
que a nivell immobiliari ja s’estigui promovent la venda de masies amb l’ús hoteler i
que ara s’estigui procedint a l’aprovació inicial, precisament amb l’ús hoteler, quan
tots els regidors de l’oposició la primera notícia que van tenir va ser la setmana
passada amb motiu de la Comissió Informativa de Ple que es preveia aquest ús
hoteler.
Llavors, al seu grup aquestes situacions no els agraden gens i per aquest motiu el seu
grup votarà en contra.
Contesta l’Alcalde explicant la informació que avui es detalla. Es parteix d’un catàleg
de masies que s’havia fet durant els exercicis 2007, 2008, 2009. Un catàleg de masies
on no s’especificava absolutament res de cadascuna de les masies de Vidreres.
Aquest catàleg de masies, que en aquests moments hi ha hagut una especificació, on
s’indica clarament què és el que es pot fer en cadascuna d’aquestes masies, per tant
en aquest punt el que es fa és aclarir què és el que es pot fer, i li dol una mica que el
que el regidor fa és donar altres interpretacions com que es va fer un canvi perquè una
finca està a la venda, com si es volgués fer algun favor a algú. Això no li permet al
regidor perquè no és així. L’equip de govern si no hagués pogut explicar-li les coses
com anaven la setmana passada potser el, que haurien d’haver fet és callar, no dir res
i potser hauria estat d’una altra manera. No obstant, van explicar quina situació
s’havien trobar a sobre la taula i potser hauria estat millor no dir-ho, ja que el regidor
després hauria pogut anar donant informacions o aquestes interpretacions que
considera que estan molt fora de lloc. És la seva opinió, aquí no es ve a insinuar les
coses, ni a fer aquestes acusacions. És del parer que ho pot interpretar l’equip de
govern però que d’altres persones també ho poden interpretar d’aquesta manera. El
que estan fent, i així ho ha dit, i si vol també hi podrà participar el regidor d’urbanisme,
que li podrà clarificar alguna cosa, és donar una actualització a totes les masies ,
donar la possibilitat que aquelles finques que siguin més grans de 500 m 2 puguin
construir-hi el que creguin. El regidor era la primera persona que fa uns dies
considerava que s’havia de tenir més clar quants turismes rurals es podien fer a
Vidreres i potser hauríem de veure també quants turismes rurals tenim en aquests
moments, que potser el regidor no n’és coneixedor i l’altre dia li va explicar quantes
cases de turisme rural teníem a Vidreres, per la situació que ens trobem, que és
fantàstica, a més que és del parer que sempre hem d’estar disposats a obrir noves
possibilitats de negoci al nostre poble per veure si d’aquesta manera puguin produir-se
6
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noves contractacions de personal, i que per tant en una situació tan complicada com la
que estem vivint s’ha d’estar al costat de les persones que s’hi vulguin arriscar. Li
agradaria que això quedés clar. El regidor va donar una interpretació que no toca i
també s’hauria de valorar positivament el fet d’haver escoltat a propietaris de masies
que en aquest moment podran construir un 20% més de la propietat que tenen
actualment i que fins ara no podien i apart d’això és una actualització perquè totes
aquelles masies que estaven dins el SUS-10 Parc d’activitats que el partit polític del
regidor havia tirar endavant perquè es fes un macro polígon industrial a Vidreres i que
amb posterioritat, gràcies a naturalistes de Girona i la sentència que va haver-hi es va
poder aturar, es volia destruir el patrimoni natural que tenim i aquestes masies també
quedarien dins aquesta modificació puntual del Pla General.
L’Alcalde demana al Regidor d’Urbanisme, Sr. Enric Gual, si vol intervenir per treure
aquesta sensació que el regidor Sr. Becerra ha intentat acusar i/o insinuar algunes
coses que no són.
El Sr. Gual, regidor d’urbanisme, intervé per dir que això només és, perquè quedi clar,
l’actualització del Pla especial urbanístic del Catàleg de Masies de Vidreres perquè es
pugui contemplar el que diu la llei. La llei permet fer aquests establiments hotelers en
masies inferiors a 500 i en masies superiors a 500 m2. El Pla de Vidreres no ho
permetia i el que s’ha fet és actualitzar aquest Pla per poder adaptar-nos a la Llei. Si
es volen detalls d’això els arquitectes municipals els facilitaran, però podem dir que
l’objectiu inicial, i és el que s’ha fet, és adaptar el Pla de Vidreres a la Llei, res més.
L’Alcalde pregunta si volen fer algun altre comentari.
Contesta el Sr. Becerra simplement que hi votaran en contra, perquè no hi estan
d’acord, i també perquè no s’ha estudiat, primer dubta molt de que sigui un criteri legal,
perquè legal no és, i demana que li digui l’article concret on s’emmarca aquest
paràmetre.
Respon el Sr. Gual, que és la llei 21/2013 de 9 de desembreEl Sr. Becerra diu que s’ho anota.
El Sr. Gual proposa al Sr,. Becerra que quan aquest vulgui s’asseuen amb els
arquitectes i ho posen en solfa. No hi haurà cap problema per això, perquè ell no se
sap les lleis però per aquest ,motiu hi ha els tècnics, i en els expedients hi és.
Contesta el Sr. Becerra que dubta que ho sigui per aplicació d’una norma. Però la
resta no s’ha fet un estudi sobre què implicaria això, tota l’afectació que pugui portar a
terme al medi natural.
Contesta el Sr. Gual que no pots fer estudis ni pots fer res. Si la llei t’ho permet l que
has de fer és adaptar-te a la llei
Intervé l’Alcalde per dir que quan alguna empresa ha volgut tirar endavant un negoci
s’ha hagut d’estudiar i s’ha hagut de passar a urbanisme de Girona per tal que
diguessin si es podia dur a terme o no, com és el cas d’alguna masia de Vidreres que
en el seu dia des de l’Ajuntament, estem parlant del 2007-2008 es va enviar a
Urbanisme per tal que decidissin.
El Sr. Gual puntualitza que ha de passar per la Generalitat i ha de ser validat per
Urbanisme. L’únic que ha fet l’Ajuntament és adaptar.-se a la Llei. A partit d’aquí s’ha
fet el catàleg i s’ha posat al dia.
L’Alcalde puntualitza que no obstant a dins l’expedient hi ha el document d’abast de
l’estudi ambiental estratègic, que és de l’OTA, organisme de la Generalitat, informe
preliminar de béns de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’evolució ambiental estratègica,
el document tècnic d’aprovació inicial, l’informe de l’Arquitecte Municipal de revisió del
Catàleg de Masies perquè es pugui saber exactament com són les masies, l’informe
de l’Arquitecte Municipal sobre la Modificació del Pla General sobre la incorporació de
l’ús hoteler, informe de Secretaria, i el plànol de suspensió de llicències .
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El regidor d’Urbanisme Sr. Enric Gual manifesta que aquesta documentació està
validada pel Consell Comarcal de la Selva, o sigui aquest Catàleg de Masies i aquests
documents estan validats pel Consell Comarcal.
L’Alcalde puntualitza que la persona que ho va iniciar va ser un tècnic del Consell
Comarcal de la Selva per actualitzar el Catàleg de Masies que com ha dit s’havia f et
els anys 2008-2009 i que quan es va aprovar ja ho van haver de fer de nou perquè hi
havia moltíssimes mancances i es va demanar al Consell Comarcal que el tornés a fer
el catàleg que permetre l’ús hoteler
Intervé el regidor Sr. Becerra per dir que no s’ha de confondre fer el catàleg que
permetre l’ús hoteler
El Sr. Gual respon que a l’ús hoteler els obliga la llei .
El Sr. Becerra demana un informe jurídic del Sr. Secretari en aquest sentit, si realment
l’ús hoteler és obligatori o no, perquè fins ara tots els informes que hi ha parlen de
deixar-ho a expenses del Pla Especial, que serà el futur planejament que s’ha de fer, i
ara per ara hi ha algun informe que diu que en espais més protegits, com el Massís de
Cadiretes, potser allà tindrien més implicacions i potser seria difícil de fer-ho allà, hi ha
algun informe que es pronuncia en aquest sentit, i altres diuen que potser algunes
llistes de masies que potser no tindrà tanta afectació en el Medi Ambient. Llavors, ara
per ara, els informes no és que com dieu no és que deixin la porta oberta i sí que es
pot fer, etc. En aquest sentit no van els informes.
Intervé el Sr. Gual per dir que estarà sotmès a un estudi mediambiental, o sigui, cada
projecte s’ha d’estudiar i s’ha de veure, però això és adaptar el nostre Pla a la llei, és
tan senzill com això.
Intervé l’Alcalde per dir que en el Pla de Vidreres es permet que pugui plantar blat de
moro , però hi ha alguna altra persona que voldria posar algues a dins una piscina, on
hi ha també la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, el Banc Santander,
la Generalitat de Catalunya també hi és al darrere d’aquesta prova pilot, però abans
de poder tirar endavant qui ha d’autoritzar-ho és la Generalitat de Catalunya, com és
obvi, passant per totes les normatives vigents necessàries i per tant seguint tots els
tràmits que pertoquin. Tal com li va explicar fa uns dies a Vidreres hi ha diverses
masies de turisme rural que permeten que diverses famílies en puguin viure, que
donen feina a industrials de Vidreres i que directa o indirectament estan generant llocs
de treball. En aquest punt és decidir si s’ha d’apostar per generar llocs de treball de
forma coherent i no de la forma que es volia fer l’any 2007,2008,2009, que hi havia un
altre govern i es volia fer un macro polígon industrial que hagués sigut de logística,
carregant-se el Pla , que potser el lloc on es volia fer no era el lloc idoni, sinó que
s’havia d’acabar de completar . S’està fent on hi ha ara el polígon i poder-lo tenir en
algun altre emplaçament i per tant tothom té la seva forma de veure les coses i aquí el
que està clar és que a vegades no es vol escoltar i es volen fer entendre altres coses
que no són. El que es fa és l’actualització i promoure activitat econòmica si és possible
en el cas que tirés endavant i tenint en compte que qualsevol actuació que es faci a les
masies de Vidreres acaben passant per la Comissió d’Urbanisme de Girona, que és
l’organisme que acaba dictaminant, però altres coses no.
L’Alcalde demana al grup VST-ERC-AM si volen fer algun comentari a la proposta i
alhora sol·licita si la portaveu serà la Sra. Anna Clapés o la Sra. Eva Trías, perquè va
veient .que en alguns plenaris és la Sra. Clapés però en altres és la Sra. Trias.
Intervé la regidora Sra. Eva Trias per manifestar que la portaveu és la Sra. Anna
Clapés, però que hi ha temes que a vegades treballen uns regidors i ha temes que
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treballen uns altres i tots participen. Per tant, no hi ha cap problema que l’Anna Clapés
sigui la portaveu però que en altres ocasions cedeix la paraula a un altre regidor del
grup, segons el tema
L’Alcalde diu que cap problema, però és per tenir-ho en compte per saber-ho, perquè
al final si el portaveu és un, és qui ha de parlar.
La regidora Sra. Eva Trias manifesta que ells no és jurista, però atès que la portaveu li
cedeix la paraula, tots els regidors poden parlar en un determinar moment. La portaveu
segueix sent l’Anna, però en alguns temes s’ho van combinant.
Continua dient que en aquest cas el seu grup s’abstindrà perquè hi ha algunes coses
que no tenen clares i algunes que el Sr. Becerra ja ha posat de manifest. Entén el seu
grup, i aquí ella tampoc és jurista, que la Llei no t’obliga, la Llei et permet que hi hagi
aquest ús hoteler. Hi ha municipis que això ho contemplen i n’hi ha d’altres que no, i el
seu grup el que els agradaria saber, l’Alcalde ha comentat que persones que tenen
masies potser n’heu parlat o ha sortit el tema; ho han cercat i tampoc han vist
sol·licituds i/o peticions en cocret de cap persona per aquest ús hoteler i potser el que
els manca una mica la documentació. Entén que qualsevol actuació en una masia està
examinada amb lupa i no pots fer el que vulguis, que ha d’haver-hi un estudi d’impacte
ambiental, però a la documentació han vist l’informe de Territori i Sostenibilitat, el de
l’ACA en el tema de l’aigua, però no un estudi d’impacte ambiental, que entén que
això potser no és obligat però els agradaria que hi fos perquè masies de més de 500
m2 en el Pla a Vidreres n’hi ha moltes. Per tant, potser moltes d’elles podrien tenir
aquest ús hoteler, que entenen que són hotels i apar-hotels. El turisme rural està mol
regulat i hi ha unes especificacions molt concretes. Els d’hotels i apar-hotels no les
tenen tant clares. Llavors en aquest sentit el seu grup s’abstindrà perquè els manca
informació i també perquè Vidreres, entenen que pot gener llocs de treball, però
entenen que també pot generar cert problemes mediambientals perquè han llegit que a
les masies de 500 m2 posa sense límit de capacitat màxima d’aforament, cosa que pot
generar també que es facin altres activitats, restauració pel que han llegit, que hi hagi
altres activitats, que no diuen que no siguin bones per Vidreres però, per exemple, el
Pla ja es va lluitar per salvar-lo, hi ha una zona de Vidreres que està dins el PEIN i els
agradaria que també es valorés d’una manera més acurada el tema del medi ambient.
Per aquest motiu de moment s’abstindran en la votació fina a tenir més informació i
poder-la valorar adequadament.
Intervé l’Alcalde per dir que com molt bé diu la regidora ha pogut llegir els acords de
l’ordre del dia d’aquest punt , i es tracta de la suspensió es sol·licita informe als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials :Agència Catalana
de l’Aigua, Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Serveis Territorials a Girona de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis
Territorials a Girona. Departament de Cultura, Protecció Civil. Departament d’Interior.
Serveis Territorials de Girona, Associació de Naturistes de Girona, i hi ha un sisè punt
que el que la regidora està demanant és en aquest acord que es porta avui a
aprovació i que per tant dona tràmit al que la regidora està comentant . Aquest acord ja
ho porta, l’acord ja ho diu que s’ha de sol·licitar informes després d’aquesta aprovació
inicial i tot i els informes que s’hagin pogut aprovar o aportar inicialment a aquest
expedient, en falten d’altres informes que s’inicien amb posterioritat d’aquest acord que
es prendrà avui, si procedeix del Catàleg de Masies municipal. A més podran veure
que l’acord , en el punt tercer és acordar la suspensió de llicències, llicències de
parcel•lació, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
instal•lacions o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions
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municipals connexes establertes per la legislació sectorial dins l’àmbit d’aquesta
modificació puntual, d’acord amb el plànol que s’annexa a l’expedient.
Per tant el termini de suspensió és d’un any i que pot arribar a ser prorrogable fins a
dos anys. No obstant, com poden veure, hi ha molts departaments de la Generalitat
que hauran de dir-hi la seva i també, ja que parlàvem de zona PEIN, l’Associació de
Naturalistes de Girona també podran manifestar la seva opinió. i pel cas que alguna
cosa no es vegi correctament l’única cosa que es farà serà modificar-ho. Per tant
s’han preocupat que tothom pugui explicar o dir com veuen aquesta modificació i, si
cal, ho modificaran sense cap problema. Si un d’aquests departaments o l’Associació
de naturalistes de Girona , no ho veiessin bé ho acabaríem modificant. Per què?
Perquè les modificacions que s’hagin de fer al nostre entorn han d’acabar sent
actuacions amb respecte a la natura que tenim i que, a més a més, tots han pogut
veure que, en els últims mesos moltes persones han pogut redescobrir el nostre
municipi, descobrir zones que alguns no coneixien i que a més a més això també
permet que el turisme a nivell de la nostra comarca però també a nivell del nostre
territori gironí es puguin descobrir nous espais a Vidreres. Per tant, amb això també
donaríem resposta al que comentava la regidora Sra. Eva Trías, que al final es
demanarà, com mot bé diu, el punt que avui votem, el punt núm. sisè, que se sol·liciti
informe a tots aquests organismes afectats.
Continua dient que és del parer que a vegades és més productiu tenir aquests
establiments, aquestes masies rurals de persones de Vidreres, que a més en són els
propietaris, que ho puguin gestionar que no altres vegades aquells propietaris que
tenen donades d’alta aquelles cases a AirBb o en altres portals però que realment no
estan donats d’alta, figuren al portal però no estan donats d’alta al llistat de
l’Ajuntament. No és així en el cas de les masies de Vidreres que en són coneixedors
sinó que la majoria dels vidrerencs i vidrerenques que tenen la sort de poder viure en
una masia al Pla de Vidreres tindran l’oportunitat de fer una ampliació de fins el 20%
de la seva propietat, que sense això no podrien fer aquesta ampliació, i en aquest cas
se’ls permetrà, després de fer tots els tràmits, qui ho cregui convenient, dur a terme
aquesta ampliació, amb posterioritat que si algú d’ells vol ampliar la seva masia haurà
de passar els tràmits de l’àrea tècnica de l’Ajuntament. Qui va iniciar el procediment va
ser el Consell Comarcal de la Selva, l’Àrea Tècnica, i amb posterioritat com han
indicat, se sotmetria a Urbanisme de Girona, igual que en casos anteriors.
Intervé la regidora Sra. Eva Trias per dir que els informes esmentats, ja ho han llegit,
són tècnics i simplement el seu grup no creu que sigui convenient votar-hi a favor
sense tenir aquesta informació, i ja està
L’Alcalde manifesta inicialment i en el punt sisè li agradaria pensar que els grups
estaran d’acord que es faci aquesta consulta a tots els organismes i a l’Associació de
Naturalistes d Girona perquè informin de tot, i una vegada tothom hagi aportat el seu
informe s’analitzarà i l’àrea tècnica manifestarà si és viable o no és viable, es tindran
en compte les aportacions que s’hagin pogut fer i en posterioritat es faria l’aprovació
definitiva, amb un Catàleg de Masies molt més complert que el que teníem i, de
passada, donant més possibilitats a tots els vidrerencs i vidrerenques que, com ha dit,
tenen la possibilitat de viure en una masia i que poden ampliar la seva propietat fins un
20%.

Aprovació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS), tres abstencions (VST-ERC-AM) i dos vots en contra (SV-CP)
dels tretze membres presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.
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Intervé l’Alcalde per dir que, no obstant, li agradaria deixar clar que abans d’arribar a
un final encara hi ha molts tràmits pel mig i que aquests tràmits de tots els
Departaments de la Generalitat i algú que no ho és, de la Generalitat, faran que
acabem tenint un Catàleg molt més complert que, per un costat defensi les nostres
zones i per l’altre qui vulgui arreglar casa seva compleixi la normativa i després ja
buscaran la masia que comenta el Sr. Becerra que estigui en venda perquè potser pot
haver-hi hagut algun error amb alguna altra.
El regidor contesta que li ho passarà per WhatsApp

3.0.- INTERVENCIÓ I TRESORERIA
3.1.- Donar compte de l'informe d'estabilitat pressupostària corresponent al 4t
trimestre de 2020
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Atès que l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació trimestral previstes en
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
financera, estableix que trimestralment s'han de remetre al MHAP les dades següents.
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las
modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta el final
de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan
general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados
complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y
gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla del gasto y del límite de la deuda.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de
cada trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados
complementarios, con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y
de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, para
las entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus
adaptaciones sectoriales.
6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del
anexo de inversiones y su financiación.
7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de
deuda viva que contendrá al menos información relativa a:
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a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos
mensuales por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
b) Previsió mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario
previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto
del ejercicio corriente como de los años anteriores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
Atès l'informe complimentat per la intervenció municipal en base a la informació
proporcionada pel departament de comptabilitat de l'Ajuntament de Vidreres,
Atès que de l'informe esmentat es desprèn el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, amb una capacitat de finançament després dels ajustos de
1.763.967,15 €
Atès que es compleix amb el límit del deute, sense que en cap cas el deute viu
sobrepassi el 75% dels recursos ordinaris liquidats,
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Atès que les obligacions pendents de pagament en les quals s'estigui incomplint el
termini legal a la data de tancament del trimestre natural és de 3.672,38 €. Correspon
a dues factures de l’entitat Club Pàdel Vidreres i Sporting Caulès, que no ens han
facilitat el compte bancari i l’altre proveïdor Ricoh, tenim un abonament pendent de
compensar sobre del total pendent.
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa de Ple
celebrada el dia 30 de març de 2021.
L’Alcalde sotmet a criteri del Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Únic. Assabentar-se de l'informe d'intervenció corresponent al quart trimestre de
l'exercici de 2020, en aplicació del que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012,
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació trimestral en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d’Estabilitat
pressupostària i Sostenibilitat financera.”
Intervencions
No se’n produeixen.
Votació
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Els regidors es donen per assabentats

3.2. Esmena de Dictamen Comissió Informativa. Modificació de crèdit 5.2021.
Incorporació de romanents d’exercicis anteriors. Suplements i crèdits
extraordinaris.
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Atesa la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i no poden
ésser ajornades fins el proper exercici sense produir un greu afebliment dels
interessos de l'Ajuntament i tenint present que el crèdit previst per aquestes despeses
és insuficient o inexistent, sent necessària la tramitació d'un expedient de modificació
de pressupost mitjançant suplements i crèdits extraordinaris, finançat amb romanent
líquid de Tresoreria i majors ingressos,
Vistes les bases d’execució del pressupost, i el que disposen els articles 177 a 181 del
Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, i
els articles 40 a 44 del RD 500/90, amb relació a suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris,
Vist l’informe del Secretari-Interventor,
Es proposen els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que es descriuen i
quantifiquen a continuació:
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Incorporació romanents d’exercicis anteriors:

C.
C.
C.
Orgànica Programa Econòmica

2

3371

21200

3
1
1
1
4

151
1531
1531
920
452

22706
20000
20000
64000
60906

3

1531

61906

3

165

61908

3

165

61908

3

165

61908

Desc. Ap.Press.

R.M.C.: EDIFICI LLAR DEL
JUBILAT
T.R.A.E.: URBANISME
LLOGUER TERRENYS
LLOGUER TERRENYS
HONORARIS PROJECTES
PROJECTE L'ARTERIA COSTA
BRAVA
REFORMA VORERES COSTA
BRAVA
PLA DIRECTOR ENLLUMENAT
PÚBLIC
PLA DIRECTOR ENLLUMENAT
PÚBLIC
PLA DIRECTOR ENLLUMENAT
13

Saldo (Eur)

4.069,81 €
3.085,50 €
287,64 €
334,39 €
3.258,00 €
4.028,00 €
2.057,00 €
8.870,33 €
5.180,68 €
3.639,13 €
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3

165

61908

3

165

61908

3

165

61908

3

165

61908

1
2

920
2311

62900
21200

3
3
3

1621
163
165

22700
22700
22100

3

165

61908

PÚBLIC
PLA DIRECTOR ENLLUMENAT
334,87 €
PÚBLIC
PLA DIRECTOR ENLLUMENAT
1.562,28 €
PÚBLIC
PLA DIRECTOR ENLLUMENAT 10.315,25 €
PÚBLIC
PLA DIRECTOR ENLLUMENAT
492,00 €
PÚBLIC
ALTRES INVERSIONS
7.000,00 €
R.M.C.
EDIFICI
SERVEIS
847,00 €
SOCIALS
RECOLLIDA DE RESIDUS
5.459,50 €
SERVEI DE NETEJA VIARIA
1.344,58 €
ENERGIA
ELECTRICA:
2.209,02 €
ENLLUMENAT PUBLIC
PLA DIRECTOR ENLLUMENAT
3.456,57 €
PÚBLIC
TOTAL
romanents
exercicis
67.831,55
anteriors
€

Finnançament
Romanent de tresoreria per despeses
generals
67.831,55 €
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Modificacions de Crèdit:
Aplicació
SUPLEMENTS
1 132 20300
01
1 132 21600
01
1 920 21600
01
1 920 22604
01
1 920 62600
01
1 920 64100
01
1 942 46507
01
2 342 63205
01

Crèdit
actual

Concepte

Arrendament
Policia
Manteniment
externs
Manteniment
externs

Crèdit
Suplement definitiu

maquinària.
2.000,00

9.000,00

11.000,00

2.700,00

3.000,00

5.700,00

30.000,00

9.500,00

39.500,00

Despeses jurídiques

12.000,00

50.000,00

62.000,00

Equipament informàtic

5.000,00

11.400,00

16.400,00

Aplicacions informàtiques

1,00

13.000,00

13.001,00

T.C.: Consell Comarcal
Millores
instal·lacions
esportives
Subministrament d'aigua

6.210,00

4.100,00

10.310,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

i

serveis

i

serveis
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75.000,00
3 161 22101
01
3 165 20300
01

100.000,0
0

175.000,0
0

10.000,00
Lloguer material enllumenat

5.000,00

5.000,00

3 1622 22700
01
3 1531 61905
01

Gestió
urbans

99.200,00

4.600,00

103.800,0
0

Millores vies públiques

40.000,00

10.000,00

50.000,00

3 1531
01
4 3242
01
4 3321
01
4 3341
01

Ordenació i millora Horts
Pere Pau
TRAE servei neteja Can
Xiberta
TRAE
Servei
neteja
Biblioteca
TRAE servei neteja centre
Cívic

136.000,0
0

20.000,00

156.000,0
0

10.000,00

3.600,00

13.600,00

8.000,00

12.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

21.000,00

TRAE Activitats educatives
i culturals

200.000,0
0

8.000,00

208.000,0
0

TRAE Escola de Música

185.000,0
0

4.000,00

189.000,0
0

1.000,00

1.000,00

2.000,00

1,00

1.000,00

1.001,00

Material oficina CAP

50,00

50,00

100,00

Energia Elèctrica CAP

3.000,00

3.000,00

6.000,00

Sub. Combustible CAP

4.000,00

4.000,00

8.000,00

Productes alimentaris CAP

250,00

250,00

500,00

Sub. Productes neteja

700,00

700,00

1.400,00

Telèfon CAP

2.650,00

2.650,00

5.300,00

TRAE Servei neteja CAP

13.000,00

8.000,00

21.000,00

Seguretat. Alarma CAP

450,00

450,00

900,00

TRAE Servei comunicació

47.000,00

13.500,00

60.500,00

61913
22700
22700
22700

4 3341 22710
01
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4 3341
01
5 312
01
5 312
01
5 312
01
5 312
01
5 312
01
5 312
01
5 312
01
5 312
01
5 312
01
5 312
01
6 926
01

residus

sòlids

22711
21200
21300

RMC Edifici CAP
RMC Maquinaria,
Utillatge

instal·

20000
22100
22103
22105
22110
22200
22700
22701
22706
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01
7 311
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7 311
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21006
R.M.C.: Zones Forestals

15.000,00

25.000,00

40.000,00

TRAE Salut pública

15.000,00

7.700,00

22.700,00

T.C.: CCS recollida animals
TRAE Servei neteja Can
Turronet
TRAE
Activitats
Pla
Joventut

26.000,00

2.000,00

28.000,00

3.900,00

1.850,00

5.750,00

10.000,00

7.000,00

17.000,00

TRAE Depuradores

2.500,00

17.000,00

19.500,00

-

2.000,00

2.000,00

-

10.500,00

10.500,00

-

800,00

800,00

-

4.000,00

4.000,00

22706
46500
22700
22706

3 160 22101
01

CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
1 942 46700 T.C.: Aportació Consorci
01
Costa Brava
4 336 76500 CCS Aportació Vescomtat
01
de Cabrera
1 932 35200
01
Interessos de demora
5
2313
2270601
TRAE Igualtat i Salut

TOTAL

390.650,00

Finançament
87000 Romanent tresoreria
per despeses generals

390.650,00

SUPLEMENT
S

2 2321 62205
01
Construcció Centre de dia

639.719,98

Finançament

346.177,98

346.177,98

77100 D'empreses privades

226.177,98
16
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Romanent tresoreria
87000 despeses generals

per
120.000,00

Vist el dictamen favorable a la proposta emès pe la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2021.
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació, per a la seva aprovació si
s’escau, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment l’expedient núm. 5/2021, per incorporació de romanents
d’exercicis anteriors, suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, finançats amb
romanent de tresoreria per a despeses generals , declarant no disponible el crèdit de
l’aplicació 2.2321.62205.01 ( Construcció Centre de dia) fins que es realitzi l’ingrés
afectat provinent de la reparcel·lació de la UA 18. En el moment en què es produeixi la
recaptació, el Sr. Alcalde queda facultat per acordar el retorn del crèdit de l’aplicació a
la condició de disponible
.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de quinze dies,
mitjançant anuncis al tauler d’anuncis, lloc web municipal i Butlletí Oficial de la
Província de Girona, durant els quals es podrà examinar l’expedient i formular els
suggeriments, al·legacions o reclamacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Considerar definitivament aprovat l’expedient, sense necessitat de posterior
acord, si durant l’esmentat termini no hi ha constància de la presentació de
reclamacions. En altre cas, les reclamacions seran resoltes pel Ple en l’acte
d’aprovació definitiva.”
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Intervencions
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que el seu grup s‘ha
endut una sorpresa, concretament en el punt de subministrament d’aigua que passa
de 75.000,- € i se li afegeixen 100.000,- €, amb un total de 175.000,- € . I s’han endut
una sorpresa perquè han descobert que desapareixen els reconeixements
extrajudicials de crèdit. Aquestes factures si eren de l’any 2020 s’haurien de fer, tal
com s’ha fet en molts altres plens, quan les factures són antigues, passar-les per Ple i
aprovar-les pel Ple, tenen un reconeixement extrajudicial de crèdit. Resulta que quan
va passar el pressupost es va fer una modificació en les bases del pressupost i ja es
deixen de fer reconeixements extrajudicials de crèdit. El seu grup assumeix la culpa de
no haver comparat punt per punt si aquests apunts hi eren o no hi eren però són del
parer que és una cosa suficientment important com perquè se’ls hagués comentat. El
seu grup considera que es tracta d’una atribució de competències encobertes, els
sembla molt malament.
L’Alcalde manifesta que li respondrà molt ràpidament, això és un tema de SecretariaIntervenció i per tant pot donar resposta el Sr. Secretari. El que anem a fer és
completar una partida que procedeix d’unes factures que provenen del Consorci Costa
Brava.
La regidora Sra. Clapés manifesta que el problema no és aquesta partida sinó que
arrel d’això han descobert l’anterior, aquesta modificació a les bases del pressupost,
no és aquesta partida en concret, sinó que ara és l’Alcalde qui aprova aquestes
factures i no sigui el Ple.
17
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L’Alcalde manifesta que li fa gràcia que tot sigui una sospita.
Replica la regidora que sospita no, sinó que són fets. Són fets constatats, no és cap
sospita això.
Respon l’Alcalde que permeti la regidora que li ho digui: que això és una qüestió
tècnica. Secretaria li pot respondre.
Intervé el Sr. Secretari per dir que hi havia una proposta d’esmena, suposa que l’han
rebut, i era una proposta d’esmena per modificar el dictamen de la Comissió
Informativa per introduir una quantitat addicional de 17.000,- €, i pregunta als regidors
si no l’han rebut.
La portaveu del grup VST-ERC-AM manifesta que ara mateix no sap de què els parla
el Sr. Secretari
Manifesta el Sr. Secretari que en el dictamen de la Comissió Informativa es va
proposar per aquest Ple, a través del procediment d’urgència, d’introduir una esmena
en la proposta de modificació de crèdit que es va aprovar per la informativa. Aquesta
esmena consisteix en incorporar una quantitat de 17.000,- € per destinar-la al
manteniment de depuradores, concretament de la depuradora de La Goba.
Teòricament s’ha incorporat a l’expedient i no sap si s’ha comunicat, segons li ha
comentat la seva companya. Els ho diu perquè és una esmena que primer s’hauria de
votar la seva introducció en aquesta proposta i posteriorment debatre la proposta en el
seu conjunt. No creu que h hagi problema si es pot considerar aquesta proposta.
L’Alcalde diu que per ell no hi ha problema.
El mateix afegeix la regidora del grup VST-ERC-AM
Per tant, conclou el Sr. Secretari, es pot debatre la proposta en el seu conjunt. Ja ha
començat però no creu, Sr. Alcalde que hi hagi problema si es pot considerar aquesta
esmena en el seu conjunt.
Tant el Sr. Alcalde com la portaveu del grup VST-ERC-AM manifesten que no hi ha
cap problema.
Manifesta el, Sr. Secretari que es tracta d’una proposta de Serveis Tècnics que els
van traspassar i que es considera necessari incorporar-ho per fer aquest manteniment
imprescindible en aquesta depuradora en concret, que després serà traspassada a
l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant el Consell Comarcal, i tota aquesta qüestió
ha estat portada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament conjuntament amb els del
Consell Comarcal.
Per tant, era una introducció oportuna degut a que s’està avançant amb les gestions
per poder traspassar aquesta depuradora.
Continua dient l’Alcalde que si els sembla es posaria a votació aquesta esmena per
introduir-la i posteriorment es passaria a acabar de debatre el conjunt de la proposta,
si els sembla.
L’Alcalde manifesta que com li sembli al Secretari.
El Sr. Secretari diu que tècnicament és el que li correspon a la proposta.
L’Alcalde diu que faran el que marqui tècnicament

Votació per introduir l’esmena.
Sotmesa a votació l’esmena s’aprova per majoria absoluta amb onze vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS, VST-ERC-AM) i dues abstencions (SV-CP) dels tretze membres
presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.
Intervencions
18
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El Sr,. Secretari manifesta que si els Srs. Regidors comproven l’expedient veuran que
s’ha introduït l’esmena, amb aquest afegit de 17.000,- € amb càrrec al romanent de
tresoreria, però també aclarir que de cara al 2022 hi ha la previsió de que l’Agència
Catalana de l’Aigua assumeixi aquesta depuradora i per tant aquest manteniment ja no
figurarà en el pressupost municipal.
Indica el Sr. Secretari que poden continuar amb el Ple.
La regidora manifesta que espera la resposta del Sr. Alcalde en relació a aquesta
delegació de competències que ella diu que és una delegació encoberta perquè no
s’ha publicat enlloc.
Intervé el Sr.-Secretari per dir que en el seu moment estava en el pressupost, en les
bases del pressupost, en el document que regula la gestió del pressupost es va
incorporar aquesta proposta perquè en condicions normals serveix el reconeixement
extrajudicial de crèdit en condicions normals, és per factures que han quedat fora del
circuït per algun motiu.
La Sra. Clapés manifesta que voldrien saber com és que no se’ls ha comentat aquesta
modificació. No se’ls va dir que es feia aquesta modificació. Volen saber perquè no
se’ls ha comentat aquesta modificació.
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El Sr. Secretari diu que això no li ho pot dir perquè en el seu moment en el pressupost
a les bases sí que es va incloure aquesta proposa.
La regidora manifesta que és un tema suficientment important com per comentar-lo.
Ho han descobert per casualitat. Pregunta si ha estat una decisió tècnica o una
decisió política . Pregunta de qui ha estat decisió de fer aquesta modificació.
L’Alcalde intervé per dir que tècnica cent per cent.
Pregunta la regidora si ha estat una decisió del Sr. Secretari.
Respon el Sr. Secretari dient que no li atribueixin tant de poder perquè no el té.
Simplement el que es fa des de l’àrea són propostes que la finalitat normalment és
agilitzar que es puguin tramitar pagaments de factures que hagin pogut quedar fora del
circuït, pel que sigui, i que a vegades el reconeixement d’aquesta factura implica, si ha
de passar pel Ple, una dilació, una demora del seu pagament que a vegades perjudica
el proveïdor.
La regidora diu que sempre s’havia fet així .
Contesta el Sr. Secretari que no eren imports molt rellevants.
La regidora manifesta que més que l’import és el fet el que els ha molestat.
Pregunta l’Alcalde a la regidora si els responsabilitzarà a ells d’haver fet quest canvi.
La regidora manifesta que el que fa palesa és el malestar que els ha causat.
L’Alcalde diu que també és el seu descontentament, però s’hi han trobat i hauran de
fer el pagament, i ja està.
Pregunta la regidora si no es pot revertir aquesta situació.
Contesta l’Alcalde que també els molesta haver de parlar amb el Consorci Costa brava
i dir-los que ara podran fer el pagament. A ells això tampoc els agrada.
Torna a preguntar la regidora si es pot revertir aquesta situació i que tornin a passar
pel Ple els reconeixements extrajudicials de crèdit
Manifesta l’Alcalde que s’imagini la regidora per part de l’equip de govern.
Respon el Sr. Secretari que si el Ple o decideix i es modifiquen les bases del
pressupost, per descomptat que es pot fer.
La regidora contesta que llavors demanaria el seu grup que es tornin a passar pel Ple,
com s’havia fet sempre.
L’Alcalde diu que es pot mirar.
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El Sr. Secretari puntualitza que es pot introduir una proposta d’esmena de les bases
del pressupost i sotmetre-ho a tramitació. Es pot plantejar.
Puntualitza la regidora que ho faran.
Si ho demanen i l’Alcalde i l’equip de govern ho accepta no ha d’haver-hi cap
problema.
L’Alcalde manifesta que cap problema, que no cal que introdueixin l’esmena. Per part
de l’equip de govern pot treballar, no hi ha cap problema, i que entri per part seva, no
hi ha cap problema,.
Contesta la regidora que ho faran, que es retornin les competències al Ple.
També és el de l’equip de govern indica l’Alcalde.
Perfecte respon la regidora
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS), tres abstencions (VST-ERC-AM) i dos vots en contra (SV-CP)
dels tretze membres presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.

3.3.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici
2020
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 209, de 25 de març de 2021, s’ha aprovat la
Liquidació del pressupost municipal de 2021,
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D’acord amb el que disposa l’article 193.4 del RD-L 2/2004, de 5 de març, i el RD.
500/1990, de 20 d’abril,
Es dona compte a la Comissió Informativa única i posteriorment al ple municipal de la
liquidació esmentada, en compliment del que disposa la normativa vigent.”
Intervencions
No se’n produeixen.
Votació
Els regidors es donen per assabentats de la liquidació del Pressupost corresponent a
l’exercici 2020.

4.0.- CONVENIS
4.1.- Aprovació conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de
Vidreres relatiu a la delegació de la competència de la recollida i control
d'animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
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“L’Ajuntament de Vidreres, mitjançant acord del Ple de la Corporació de data
04.04.2017 va delegar en el Consell Comarcal de la Selva la gestió de la competència
per a la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o
ensalvatgits ha
Atès que en virtut del que disposa l’art. 49.1 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic de les
administracions Públiques els convenis entre administracions tenen una durada
màxima de 4 anys, motiu pel qual el conveni delegat al Consell Comarcal de la Selva
per a la prestació de les competències esmentades ha quedar exhaurit.
En virtut del que disposa la Llei 40/2015 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques, en l’article 4.1 i 49.1 de l’esmentat text legal, l’Ajuntament de Vidreres
mitjançant acord del Ple de la Corporació pot procedir a una nova delegació per a la
prestació del servei, amb una durada màxima de 4 anys, o sigui amb una vigència
durant el període 2021-2024.t.
El servei que es vol delegar comprendrà el servei ordinari d’acollida d’animals es
prestarà per part del Consell Comarcal en la modalitat de gestió directa i amb i el cost
que ve determinat per l’ordenança de la taxa T-13, taxa per al servei de recollida i
acolliment d’animals abandonats del Consell Comarcal de la Selva.
Pel que fa al servei extraordinari de recollida es prestarà en la modalitat de gestió
indirecta, ampliant el punt anterior, amb recollides els dissabtes, diumenges i festius ,
d’acord amb el calendari el Consell Comarcal de la Selva, amb un cost variable en
funció dels serveis determinats per l’ordenança de la taxa T-13, taxa per al servei de
recollida i acolliment d’animals abandonats del Consell Comarcal de la Selva, i amb el
detall i horari que figura en el conveni de delegació. Aquest servei extraordinari de
recollida e s prestarà únicament a petició dels Ajuntaments. .
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Vist el dictamen favorable a la proposta, emès per la Comissió Informativa Única en
sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Delegar al Consell Comarcal de la Selva la competència de la Recollida i
Control dels Animals de Companyia Abandonats, perduts i/o ensalvatgits pel període
2021-2024, d’acord amb el conveni que signaran ambdues parts i que les
especificacions del qual, s’esmenten a l’annex d’aquest acord.
Segon. Facultar l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Vidreres per tal que en nom i
representació de la Corporació pugui signar tots els documents necessaris per a la
formalització del present conveni.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, a l’empresa
concessionària del servei de l’Àrea d’impuls i a la Tresoreria Municipal, pel seu
coneixement i efectes.

ANNEX

21

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000689

Codi Segur de Verificació: 693e858a-5bd2-4607-a14b-cf74092cce16
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12697102
Data d'impressió: 27/12/2021 14:36:28
Pàgina 22 de 76

SIGNATURES

Ì693e858a-5bd2-4607-a14b-cf74092cce16vÎ

DOCUMENT

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

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE
VIDRERES PER A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE LA RECOLLIDA I
CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS I/O
ENSALVATITS
Santa Coloma de Farners,
REUNITS
D’una banda la il·lustríssim senyor Jordi Camps Vicente, alcalde de l’Ajuntament de
Vidreres, en nom i representació de la referida corporació i autoritzat per l’acord del
ple de data 15 de juny de 2019, assistit pel secretari/a de la corporació.
I de l’altra, l’il·lustríssim senyor Salvador Balliu Torroella, president del Consell
Comarcal de la Selva, en nom i representació de la referida corporació i autoritzat per
acord del ple de data de 11 de juliol de 2019, assistit pel secretari accidental de la
corporació i la Secretària-Interventora del SAT
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent
mútuament, capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest
efecte,
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MANIFESTEN
Que correspon a l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats,
perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans, d’acord amb
l’apartat
1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals.
D’acord amb el punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, els
ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a
administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora
en l'eficiència del servei i sota l’aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels
Animals.
El Consell Comarcal de la Selva, com entitat local supramunicipal, és el titular del
Centre d’Acollida d’Animals de la Selva, el qual va entrar en funcionament el
novembre de 1997, ubicat al municipi de Tossa de Mar, km1 carretera de Llagostera.
Atès que el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) està inscrit i donat d’alta
com a nucli zoològic al registre de Catalunya amb el número G2500053 i compleix
amb la normativa vigent:
Duu un llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent en
què es recull de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida
dels animals i les dades de llur identificació.
El centre porta el llibre de registre a què es refereix el punt anterior, en el qual
han de constar les dades identificadores de cadascun dels animals que hi
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entren i de la persona propietària o responsable d'aquests. Aquest llibre està a
disposició de les administracions competents.
El centre compta amb les mesures de seguretat necessàries per evitar la
fugida dels animals i els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics
i al medi ambient, i per a evitar danys o atacs als animals..
Disposa d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar
dels animals.
Té a disposició de l'administració competent tota la documentació referida als
animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
Vigila que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes
d’alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i
ésser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.
L’Ajuntament de Vidreres està interessat en delegar les competències de la recollida i
control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits al Consell
Comarcal de la Selva, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en
aquest àmbit ja disposa aquesta corporació.
L’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que
correspon a la comarca l’exercici de competències dels municipis de la comarca per
delegació o conveni. Així mateix, de conformitat amb l’apartat 1.c, d’aquest article, i
preceptes concordants, ambdues parts han convingut les condicions per a les quals
s’efectuarà la delegació de competències de la recollida i control dels animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits del municipi de Vidreres.
En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció a les
següents
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CLÀUSULES
Primera.- Objecte del Conveni i titularitat
L’objecte del present conveni és fixar les condicions en que el Consell Comarcal de la
Selva prestarà el servei de recollida i manteniment dels animals de companyia
domèstics (gossos, gats i fures) perduts, abandonats i/o ensalvatgits atenent a la
delegació d’aquesta competència que fa l’ajuntament. En concret es delega la gestió
de:
1. La recollida dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures)
abandonats, perduts i/o ensalvatgits.
2. El manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures)
recollits.
3. El sanejament i l’esterilització dels gats ferals d’acord el que estableix el “Programa
per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes” del Consell Comarcal de
la Selva.
El titular dels animals serà el Consell Comarcal de la Selva que podrà, d’acord amb el
que estableix el Decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals, lliurant-los als seus propietaris o, en cas d’abandonaments,
donant-los en adopció o cedint-los a altres protectores col·laboradores.
Segona. Compromisos de les parts
23
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Del Consell Comarcal de la Selva:
El Consell Comarcal de la Selva recollirà i acollirà a les seves instal·lacions del Centre
d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) els gossos, gats i fures abandonats, perduts
i/o ensalvatgits.
No tenen la condició d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits els gossos i gats
que:
1. Formin part de colònies urbanes i periurbanes, siguin aquestes controlades o no per
l’ajuntament, i que son alimentats voluntàriament per ciutadans particulars i/o
entitats animalistes..
2. Aquells animals que es trobin possessió de qualsevol ciutadà o entitat animalistes
independentment d’estar els animals identificats i/o censats a l’ajuntament, i de que
l’entitat estigui constituïda o no com a protectora.
3. Aquells animals que siguin motiu d’un comís preventiu o d’una actuació judicial que
determini la seva custodia de forma temporal.
El Consell Comarcal posarà a l’abast de l’ajuntament tots els mitjans humans i
materials de que disposa per atendre aquest servei, en concret: el personal adscrit al
servei de recollida i acollida, els vehicles especialitzats per la recollida, els
equipaments adients per a la captura dels animals i les instal·lacions del CAAS.
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El servei de recollida establert presenta dues modalitats: el servei ordinari i el servei
extraordinari.
a) Servei ordinari de recollida. Aquest servei es presta en la modalitat de gestió
directa pel mateix Consell Comarcal, de dilluns a divendres, no festius (atenent al
calendari laboral del Consell Comarcal de la Selva), en horari de 08:00 a 14:30 h. El
cost del servei està determinat per la taxa T-13, taxa per al servei de recollida i
acolliment d’animals abandonats.
b) Servei extraordinari de recollida: Aquest servei es presta en la modalitat de gestió
indirecta, ampliant l’anterior, amb la recollida els dissabtes, diumenges i festius
(atenent al calendar laboral del Consell Comarcal de la Selva) de 14:30 fins a les
08:00 del dia següent. Es tracta d’un servei complementari de tardes, nits i festius,
que el Consell Comarcal de la Selva contractarà a una empresa especialitzada. El c
cost del servei és variable, en funció dels serveis sol·licitats i les quotes aprovades
a la taxa T-13, taxa per al servei de recollida i acolliment d’animals abandonats. A
tal efecte, el Consell Comarcal liquidarà trimestralment la despesa corresponent a
cada ajuntament que hagi sol·licitat aquest servei. Aquest servei inclou:
Recollida i trasllat al CAAS de dilluns a divendres ,no festiu, de 14:30 fins a
les 22:00
Recollida i trasllat al CAAS de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00
h.
Recollida i trasllat al CAAS els dissabtes, diumenges i festius (24 hores)
Aquest servei extraordinari es de recepció voluntària, es prestarà únicament a petició
expressa de cada ajuntament.
Els serveis municipals poden disposar de les instal·lacions del CAAS per fer lliurament
de qualsevol animal de companyia abandonat, perdut i/o ensalvatgit, que hagi sigut
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capturat pels propis serveis municipals, tots els dies de la setmana atenent l’horari de
funcionament del CAAS
El Consell Comarcal de la Selva allotjarà a les seves instal·lacions, i d’acord amb la
normativa vigent, els animals de companyia (gossos, gats i fures) abandonats, perduts
o ensalvatgits.
El Consell Comarcal de la Selva gestionarà directament el servei de recuperació dels
animals (gossos, gats i fures) als seus propietaris. Avisarà la persona propietària, la
qual tindrà un termini de vint dies per a recuperar-lo d’acord amb el que estableix la
normativa vigent. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no l’ha
recollit, l'animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.
El Consell Comarcal de la Selva, en qualitat de titular del centre d’acollida, i d’acord
amb l’article 18 del Decret Legislatiu 2/2008, atendrà les peticions d'acolliment
d'animals de companyia realitzades pels particulars, les quals s'hauran de formular per
escrit. Aquestes peticions hauran d’anar precedides d’un informe dels serveis socials
de l’ajuntament i d’un informe del Consell Comarcal, i seran resoltes favorablement, o
no, en funció de la disposició d’espai al CAAS. Únicament seran valorades aquelles
sol·licituds que corresponguin a animals registrats prèviament al cens del municipi.
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà conjuntament amb totes les entitats
interessades
(ajuntaments, centres veterinaris, entitats animalistes, centres
d’ensenyament, etc.) les campanyes de formació i sensibilització sobre la tinença
responsable dels animals de companyia.
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El Consell Comarcal de la Selva tindrà disposició de l’ajuntament tota la informació
sobre les recollides d’animals, els acolliments, les recuperacions, les adopcions i les
incidències produïdes.
El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant el seu servei de recollida ordinari
d’animals, tindrà la prioritat de retirar tots els dies laborables, els gossos i gats recollits
pels serveis municipals propis i allotjats temporalment en els dipòsits municipals. En
cas d’impossibilitat, per raons justificades, els serveis de recollida comarcal ho hauran
de comunicar via telefònica als serveis municipals.
En cas de comís preventiu d’un gos i/o gat, el Consell Comarcal de la Selva procedirà
únicament a la retirada del/s animal/s en presència de l’autoritat que pràctica el comís,
i al seu trasllat al centre (nucli zoològic) que determini l’ajuntament, o altre
administració responsable del comís, per mantenir mantenir-lo/s en custodia
preventiva. En aquests casos la recollida es farà únicament si prèviament s’ha lliurat
una copia de l’ordre de comís i els operaris del servei de recollida van acompanyats
per l’autoritat responsable del comís. Una vegada l’ajuntament aixequi el comís
preventiu o determini el comís definitiu, els servei de recollida procedirà a la retirada
del/s animal/s del nucli zoològic designat per l’ajuntament i el seu trasllat a
l’ajuntament, en cas es tracti d’un aixecament del comís, o a les instal·lacions del
CAAS, en cas es tracti d’un comís definitiu, en aquest cas l’ajuntament haurà de
redactar la cessió definitiva de l’animal al Consell Comarcal de la Selva.
De l’Ajuntament::
Correspon als ajuntaments
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Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia en tot el seu terme
municipal.
Establir un registre censal dels gats, dels gossos i dels altres animals que es
determinin
per reglament, el qual ha d’estar a disposició de les autoritats competents.
Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia,
especialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau,
comissar els animals de companyia.
Els ajuntaments poden comissar de manera immediata els animals, sempre que hi
hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions del Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. El
comis té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador
corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s’ha de donar
als animals comissats. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions
relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció.
D’acord la normativa vigent en matèria de protecció dels animals, correspon a
l’ajuntament la imposició de les sancions establertes per la comissió de les
infraccions tipificades com a lleus per aquesta Llei. La imposició de la multa pot
comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de
l’aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l’autoritat actuant
en el moment de l’aixecament de l’acta d’inspecció o la denúncia.
Tercera. Els compromisos econòmics assumits per les parts i la seva distribució
Temporal
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Totes les despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de
recollida i acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del
Consell Comarcal de la Selva.
El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable de l’elaboració del pressupost
anual i de la seva aprovació.
El Consell Comarcal elaborarà, aprovarà i publicarà, d’acord amb el pressupost anual,
la taxa que haurà de liquidar cada municipi de la Comarca de la Selva que tingui
delegades les competències Aquesta taxa formarà part de les ordenances fiscals que
aprovarà el Consell Comarcal anualment: Taxa T-13 “Taxa per el servei de recollida i
acollida d’animals abandonats”.
La taxa que correspon a cada municipi per la prestació i disponibilitat del servei de
recollida ordinari, l’acollida i manteniment dels animals al CAAS i totes les gestions
administratives que comporti la recerca dels propietaris i la recuperació dels animals,
es determinarà d’acord amb els següents criteris:
El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT).
El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT).
 La superfície del municipi.
El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi.
Correspondrà a l’ajuntament, en aplicació del principi de la millora en l'eficiència del
servei, abonar al Consell Comarcal la taxa aprovada.
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Els serveis de recollida extraordinària d’animals tenen caràcter voluntari, únicament
comportarà cost per l’ajuntament si l’ha requerit. El cost d’aquest servei es liquidarà
trimestralment atenent a les quotes aprovades en l’ordenança fiscal T-13.
En el cas que el municipi encarregui al Consell Comarcal les tasques de sanejament i
esterilització dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes,
correspondrà a l’ajuntament abonar addicionalment aquesta despesa atenent al previst
a l’Ordenança fiscal T-13.
Quarta. Actuacions en cas d’incompliment
Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector
Públic (LRJSP), en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per
algun dels signants, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un
requeriment perquè compleixi en un termini determinat amb les obligacions i
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni
i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment
persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del
conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si
així s’haguessin previst.
Cinquena. El seguiment i vigilància del conveni
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Anualment el Consell Comarcal de la Selva redactarà la memòria del servei, la qual
haurà de ser aprovada per l’òrgan competent i notificada a l’ajuntament.
Es podrà constituir a sol·licitud de l’Ajuntament de Vidreres, una comissió de
seguiment d’aquest conveni, que la integrarien un representant del Consell Comarcal
de la Selva i un representant de l’Ajuntament. Les funcions d’aquesta Comissió seran:
El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest
Conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si
escau.
Resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir.
La coordinació, intercanvi d’informació i planificació del servei.
Les decisions i els acords de la Comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
La Comissió es considerarà el mecanisme de seguiment, vigilància i control de
l’execució del Conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Sisena. Règim de modificació del Conveni
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin
noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts.
Setena. Vigència del conveni
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Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys des de la seva signatura, podent-se
prorrogar de mutu acord abans de la seva finalització per un període de fins a quatre
anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, llevat que es doni alguna circumstància
d’expiració del termini pactat o qualsevol de les seves pròrrogues de conformitat amb
el que es disposa en el present conveni.
Vuitena. Extinció del conveni
El present conveni podrà ser resolt, per qualsevol de les parts signants, en els
següents supòsits:
Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del
present Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment del
seu objecte.
Per decurs del termini fixat com a durada del conveni.
Per mutu acord de les
Per incompliment greu de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions
assumides i derivades del present conveni.
Per denúncia d’una de les parts de manera expressa i escrita amb una antelació
mínima de tres mesos.
Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu.
Novena.- Nul·litat
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Si alguna de les disposicions del present Conveni és declarada nul·la i no convinguda
o il·legal, o inaplicable per qualsevol altre raó, per qualsevol autoritat judicial o altra
autoritat competent, les parts modificaran aquesta disposició de manera raonable a fi
d’incloure les esmenes escaients, mentre que les altres disposicions es mantindran
inalterades.
Desena. Règim de publicitat i transparència
D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en relació
amb les modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, de 15
d’octubre, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, aquest conveni s’ha de publicar al BOP i al web de Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la
Transparència.
Onzena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa d’acord amb la Llei 40/2015, de
1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i per tant les qüestions litigioses que
puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni se sotmetran a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, perquè així consti, ambdues parts signen el present conveni, en la data de la
signatura
Salvador Balliu i Torroella

Jordi Camps Vicente
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El president
Pel Consell Comarcal de la Selva

Joan Busquets Biarnés
El Secretari Accidental
Pel Consell Comarcal Selva

L’alcalde
Per l’Ajuntament de Vidreres

Núria Moral Ferrés
La Secretària Interventora
del SAT
Pel Consell Comarcal Selva

Antoni Esqué Rubiol
El Secretari
Per Ajuntament Vidreres“

Intervencions
La regidora Sra. Eva Trías,, del grup VST-ERC-AM, manifesta que el seu grup hi
votarà a favor, i en aquest sentit el Consell Comarcal, en el tema de la recollida, són
del parer que s’hauria de millorar respecte els últims anys. En aquest sentit a Vidreres,
el seu grup estén la ma respecte a l’ordenança municipal, incorporar aspectes, fer-la
més àgil, més àmplia i fer-la més adequada a l’etapa en què s’està vivint ara, atès que
és força genèrica, antiga, i en quan a la recollida d’animals morts a la via pública no
està contemplat. Llavors hi ha casos que un animal a la via pública s’ha de recollir. En
aquest últim cas parla del Consell Comarcal. Aprofita per dir aquest punt respecte
l’Ordenança de Vidreres.
Manifesta que hi voten a favor però creuen que Vidreres hauria d’incorporar certs
termes a l’Ordenança, com també el tema dels gats de carrer, que també aprofita per
dir que s’hauria d’introduir aquest tema de l’Ordenança de Vidreres. Simplement vol dir
que hi voten a favor però que creuen que Vidreres hauria d’incorporar certs temes a
l’ordenança, com també els gats de carrer, ja que el Consell Comarcal es queda curt
en tema de gest de carrer, es queda curt en aquesta qüestió de control.
Intervé l’Alcalde per dir que els gats que es poden trobar a la via pública que
malauradament han traspassat, sempre hi ha algun servei que els acaba recollint i en
alguns casos acaba sent la pròpia Policia Local qui ha fet aquest servei en algun
moment en què s’ha considerat oportú.
Aprovació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents
a la sessió i que per dret integren la Corporació.

4.2.- Aprovació addenda al conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament de Vidreres per la gestió dels convenis entre l'Agència de Residus
de Catalunya i els Sistemes Integrats de Gestió, Ecoembres i Ecovidrio
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“El Consell Comarcal de la Selva està adherit als Convenis entre l’Agència de Residus
de Catalunya i les Societats Ecoembres i Ecovidrio en representació dels municipis de
la comarca de la Selva que ho han sol·licitat , com a sistema integral de gestió (SIG)
d’envasos i residus d’envasos lleugers i de paper i cartró en l’àmbit de Catalunya.
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Per la seva part el Ple de l’Ajuntament de Vidreres en sessió ordinària celebrada el dia
1 d’octubre de 2013 i 29 de juliol de 2014 va delegar al Consell Comarcal de la Selva,
la representació de l’Ajuntament de Vidreres en els convenis de col·laboració entre
l’ARC i els SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio.
El Consell Comarcal de la Selva ha comunicat a l’Ajuntament de Vidreres la necessitat
d’aprovar l’addenda al conveni de delegació de la representació esmentada.
Atès que l’Ajuntament de Vidreres continua interessat en la representació per part del
Consell Comarcal de la Selva en el conveni de referència.
Atès que en dita addenda s’estima un cost de 1.394,64 €
Atès que es disposa de consignació pressupostària suficient a la partida 2021 3 1622
22700 01.
Fonaments de dret
- Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembres,
de 22 de juliol de 2013.
- Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la Societat
Ecovodrio, de 2 d’abril de 2014.
- RD 55/23017, de 3 de febrer, pel que es desenvolupa la llei 2/2015 de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola.
- Art. 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, per la qual es disposa
que la comarca exercirà les competències dels municipis de la comarca per delegació
o conveni.
- Art. 28 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya per la que s’estableix
que la comarca ha de garantir un servei d’assistència i assessorament als municipis
que ho sol·licitin en matèria jurídico- administrativa, tècnica, econòmics i financera i
d’obres i serveis
Vist el dictamen favorable a la proposta, emès per la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’addenda corresponent a la delegació de la representació de
l’Ajuntament de Vidreres per part del Consell Comarcal de la Selva en els convenis
entre l’Agència de Residus i els Sistemes Integrats de Gestió Ecoembres i Ecovidrio.,
en el seu contingut íntegre.
Segon. Donar trasllat d’aquesta resolució al Consell Comarcal de la Selva i a la
Tresoreria Municipal.
Tercer. Facultar l’Alcalde per tal que en nom i representació de l’Ajuntament pugui
signar els documents necessaris per donar efectivitat a aquest acord.
ANNEX
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Addenda del conveni tipus entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament
de Vidreres per la gestió dels convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya i
els SIG d’Ecoembres i Ecovidrio.
A Santa Coloma de Farners ......
REUNITS
D’una part el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la
Selva, que actua expressament autoritzat per a la formalització d’aquest document, de
conformitat amb l’acord del Ple de de , assistit pel secretari de la corporació i la
Secretària-Interventora del SAT
D’altra part, el senyor Jordi Camps Vicente, Alcalde de l’Ajuntament de Vidreres,
facultat per acord del Ple de la Corporació de data 7 d’abril de 2021 , assistit pel
secretari de l’Ajuntament.
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixentse mútuament capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest
efecte
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MANIFESTEN:
1.

Que l’Ajuntament de Vidreres en sessions plenàries del dies 1 d’octubre de 2013 i
29 de juliol de 2014 va acordar delegar la representació de la Corporació davant
dels convenis d’Ecoembres i d’Ecovidrio a favor elm Consell Comarcal de la
Selva.

2.

Que en virtut d’aquest acord es va signar el Conveni per a la gestió dels convenis
entre l’Agència de Residus de Catalunya i el SIG d’Ecoembes i Ecovidrio, en data
22 de juliol de 2013.

3.

Que l’acord del conveni en referència a la unitat de facturació i el cost de gestió
proposava literalment:
Tercera .Les condicions econòmiques de la gestió dels convenis es basen en el
traspàs íntegre de l’import sufragat per Ecoembres i Ecovidrio pels conceptes
recollits i en l’establiment d’un cost de gestió sotmès a revisió anual d’’IPC.
Les quantitats econòmiques a transferir a l’ajuntament pel concepte de recollida
selectiva de paper i cartró i d’envasos lleugers són les establertes al conveni
d’Ecoembes adjunt a l’annex 1.
Les quantitats econòmiques a transferir a l’ajuntament pel concepte de recollida
selectiva de vidre són les establertes al conveni d’Ecovidrio adjunt a l’annex 2.
El cost de la gestió dels convenis per part del Consell Comarcal serà el
corresponent a un import fix i un import variable en funció de la població de dret a
31 de desembre segons l’IDESCAT. Aquest import per al 2015 serà de 1.869,77 €
com a import fix més 0,06796 €/habitant.
Las unitat de facturació dels conceptes de recollida és l’empresa “Serveis
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Mediambientals de la Selva NORA SA”
Cinquena. Funcions del Consell Comarcal de la Selva
-

El Consell Comarcal és a tots els efectes la unitat administrativa de gestió del
conveni entre l’Agència de Residus i el SIG d’Ecoembes i Ecovidrio.

-

El Consell Comarcal a través de NORA SA- com a unitat de facturació dels
conceptes de recollides selectiva davant el SIG-, emetrà a partir del dia 10 de
cada mes a Ecoembres i a Ecovidrio la factura relativa al material recollit
selectivament a la comarca, degudament justificada, amb els albarans i els
tiquets de bàscula de les respectives plantes de tractament.

-

El Consell Comarcal de la Selva, a través de NORA SA, transferirà a
l’Ajuntament de Vidreres les quantitats econòmiques establertes segons els
convenis d’Ecoembes i d’Ecovidrio per al finançament de les despeses
derivades de la recollida selectiva.

-

El Consell Comarcal és la unitat de facturació pels conceptes de campanyes de
comunicació davant els corresponents SIG

Sisena. Funcions de l’Ajuntament de Vidreres.
L’Ajuntament realitzarà la recollida selectiva dels envasos lleugers, del
paper i cartró i del vidre a tot el municipi.
L’Ajuntament haurà de portar els residus d’envasos de vidre recollits
selectivament a la instal·lació que estableixi Ecovidrio, i amb les condicions de
qualitat segons el conveni. Actualment la planta de destí dels envasos de vidre
és l’empresa Santos Jorge SA de Mollet el Vallès.
L’Ajuntament haurà de portar els residus d’envasos de lleugers recollits
selectivament a la instal·lació que estableixi Ecoembes , i amb les condicions
de qualitat segons el conveni. Actualment la planta de destí dels envasos de
vidre és la planta de triatge de l’empresa Marcel Navarro al municipi de
Llagostera.
L’Ajuntament haurà de portar el paper i cartró recollit selectivament a
qualsevol empresa que acrediti estar degudament inscrita en l Registre de
Gestors de Residus.
L’Ajuntament lliurarà a NORA SA, abans del dia 10 de cada mes, els
albarans d’entrada del material i els tiquets de bàscula de les plantes de
tractament respectives, juntament amb un ofici on s’especifiqui les quantitats
totals recollides de cada fracció.
L’Ajuntament facilitarà al Consell Comarcal totes les dades relacionades
amb el servei de recollida selectiva i informarà de qualsevol modificació segons
les fitxes adjuntes a l’annex 3 i 4.
L’Ajuntament col·laborarà amb el Consell Comarcal en la promoció i
conscienciació de la ciutadania sobre la recollida selectives dels residus
municipals.
L’Ajuntament abonarà a NORA SA el cost de la gestió dels convenis per part
del Consell Comarcal.
4. Que és voluntat del Consell Comarcal de la Selva modificar les clàusules anteriors
per tal d’unificar tota la facturació dels serveis que presta als ajuntaments de la
comarca en l’exercici de les competències que li s´ón delegables en matèria de
recollida selectiva de residus municipals i en representació davant
els
corresponents convenis amb els SIGS Ecoembres i Ecovidrio.
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És alhora voluntat del Consell Comarcal de la Selva atendre al principi de
deindexació dels preus de l’administració i revisar els preus de la seva gestió en
funció de la variació de les despeses reals.
5. Que la resta de clàusules subscrites en el conveni resten vigents,.
Per tot el que s’ha exposat, es subscriu la present addenda al conveni per la gestió
dels convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG d’Ecoembres i
Ecovidrio.
ADDENDA
Les clàusules modificades restaran redactades de la següent manera:
Tercera .Les condicions econòmiques de la gestió dels convenis es basen en el
traspàs íntegre de l’import sufragat per Ecoembres i per Ecovidrio pels conceptes
recollits i en l’establiment d’un cost de gestió anual..
Les quantitats econòmiques a transferir a l’ajuntament de Vidreres pel concepte
de recollida selectiva de paper i cartró i d’envasos lleugers són les establertes al
conveni d’Ecoembes adjunt a l’annex 1.
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Les quantitats econòmiques a transferir a l’ajuntament de Vidreres pel concepte
de recollida selectiva de vidre són les establertes al conveni d’Ecovidrio adjunt a
l’annex 2.
El cost de la gestió dels convenis per part del Consell Comarcal serà el
corresponent a l’aplicació dels preus de l’Ordenança Fiscal Núm. T-06: per la
prestació del servei d’assistència i assessorament de serveis tècnics segons la
dedicació del personal tècnic i administratiu implicat. Aquest import al 2018 serà
de 1.394,64 €
El cost de gestió està sotmès a la revisió corresponent segons la modificació de
les despeses reals.
Cinquena. Funcions del Consell Comarcal de la Selva
- El Consell Comarcal és a tots els efectes la unitat administrativa de gestió del
conveni entre l’’Agència de Residus i el SIG d’Ecoembes i Ecovidrio.
- El Consell Comarcal, com a unitat de facturació dels conceptes de recollida
selectiva davant els SIG, emetrà a partir del dia 20 de cada mes a Ecoembres i
a Ecovidrio la factura relativa al material recollit selectivament al municipi de
Vidreres , degudament justificada, amb els albarans i els tiquets de bàscula de
les respectives plantes de tractament.
- El Consell Comarcal transferirà a l’Ajuntament de Vidreres les quantitats
econòmiques establertes segons els convenis d’Ecoembes i d’Ecovidrio per al
finançament de les despeses derivades de la recollida selectiva.
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- El Consell Comarcal és la unitat de facturació pels conceptes de campanyes
de comunicació davant els corresponents SIG
- El Consell Comarcal emetrà dues liquidacions semestrals, durant el mes de
juny i desembre, per la part proporcional del cost anual de gestió dels convenis
amb els SIG Ecoembes i Ecovidrio.
Sisena. Funcions de l’Ajuntament de Vidreres.
- L’Ajuntament de Vidreres realitzarà la recollida selectiva dels envasos
lleugers, del paper i cartró i del vidre a tot el municipi.
- L’Ajuntament de Vidreres haurà de portar els residus d’envasos de vidre
recollits selectivament a la instal·lació que estableixi Ecovidrio, i amb les
condicions de qualitat segons el conveni. Actualment la planta de destí dels
envasos de vidre és l’empresa Santos Jorge SA de Mollet el Vallès.
- L’Ajuntament de Vidreres haurà de portar els residus d’envasos de lleugers
recollits selectivament a la instal·lació que estableixi Ecoembes , i amb les
condicions de qualitat segons el conveni. Actualment la planta de destí dels
envasos de vidre és la planta de triatge de l’empresa Marcel Navarro al
municipi de Llagostera.
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- L’Ajuntament de Vidreres haurà de portar el paper i cartró recollit
selectivament a qualsevol empresa que acrediti estar degudament inscrita en l
Registre de Gestors de Residus.
- L’Ajuntament de Vidreres lliurarà al Consell Comarcal, abans del dia 15 de
cada mes, els albarans d’entrada del material i els tiquets de bàscula de les
plantes de tractament respectives, juntament amb un ofici on s’especifiqui les
quantitats totals recollides de cada fracció.
- L’Ajuntament de Vidreres facilitarà al Consell Comarcal totes les dades
relacionades amb el servei de recollida selectiva i informarà de qualsevol
modificació segons les fitxes adjuntes a l’annex 3 i 4.
- L’Ajuntament de Vidreres col·laborarà amb el Consell Comarcal en la
promoció i conscienciació de la ciutadania sobre la recollida selectives dels
residus municipals.
- L’Ajuntament de Vidreres abonarà al Consell Comarcal el cost de la gestió
dels convenis.
- L’Ajuntament de Vidreres s’obliga a ingressar al Consell Comarcal la quantitat
establerta pel cost de gestió, en el termini màxim de trenta dies des de
l’aprovació de la liquidació.

34

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000689

Codi Segur de Verificació: 693e858a-5bd2-4607-a14b-cf74092cce16
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12697102
Data d'impressió: 27/12/2021 14:36:28
Pàgina 35 de 76

SIGNATURES

Ì693e858a-5bd2-4607-a14b-cf74092cce16vÎ

DOCUMENT

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

I en prova de l’anterior signen aquesta addenda al conveni per duplicat i a un
sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.

Salvador Balliu Torroella
President Consell Comarcal

Joan Busquets Biarnés
El Secretari Accidental
Pel Consell Comarcal Selva

Jordi Camps Vicente
Alcalde de Vidreres

Núria Moral Ferrés
La Secretària Interventora
del SAT
Pel Consell Comarcal Selva

Antoni Esqué Rubiol
El Secretari
Per Ajuntament Vidreres”

Intervencions
No se’n produeixen
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents
a la sessió i que per ret integren la Corporació.
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5.0.- CESSIÓ TITULARITAT
5.1.- Proposta al Ple de l'Ajuntament sobre el CAP de Vidreres
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació..
“Atesa la necessitat , conveniència i oportunitat d’iniciar els tràmits per una eventual
cessió al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya del Centre d’Atenció
Primària de Vidreres, amb la finalitat de reduir al màxim els costos elevats de
manteniment i conservació que comporta aquest centre per a l’Ajuntament de
Vidreres, amb l’estalvi consegüent de recursos per al pressupost municipal, estalvi que
a mig i llarg termini es pot reinvertir en el propi centre, si fos necessari;
Vista la predisposició del Departament de Salut a estudiar la proposta municipal ,
Vist el dictamen favorable, de caràcter preceptiu i no vinculant, emès per la Comissió
informativa única en sessió ordinària de 30 de març de 2021, es sotmet al Ple de l’
Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Únic. Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que iniciï els
tràmits per a determinar la fórmula adient d’una eventual cessió del CAP de Vidreres al
Departament de Salut de la Generalitat que garanteixi de forma permanent una
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adequada prestació del servei d’atenció primària al municipi de Vidreres , i que pugui
comptar amb el vistiplau de la corporació municipal; facultant al Sr. Alcalde per a dur a
terme les gestions necessàries en nom de l’Ajuntament, de les quals mantindrà
informat al Ple municipal.”
Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que el seu grup hi
votarà en contra perquè són del parer que el fet d’estudiar, tal com diu l’acord, la
fórmula adient, per fer un estudi de la forma adient, no cal prendre un acord de Ple.
És a dir, un estudi de la forma adient es fa a través d’informes o es fa a través d’un
estudi; però no cal que un Ple aprovi un acord en què en aquest acord ja s’hi ha
introduït a les últimes frases una delegació concreta a l’Alcalde per fer les gestions
necessàries. Què s’interpreta per gestions necessàries?
Intervé l’Alcalde per dir que respecte l’últim punt que ha dit l’Alcalde en la seva
intervenció, no fa ni un minut, ha dit que es negociarà amb el Departament de Salut i
es compromet a tenir informat al Ple Municipal.
Respon el Sr. Becerra que informar no és votar.
L’Alcalde replica dient que també ha manifestat que, a més a més, és una decisió que
havien de prendre tots plegats. També li ha dit, però no sap si l’ha escoltat. Potser l’ha
sentit, però escoltat creu que no.
Manifesta el Sr. Becerra que el que compta és el que està en paper, l’acord que es
pren, no el que es diu de paraula, això se li diu esmena. . Si cal esmenar o introduir el
que l’Alcalde diu en l’acord, potser sí que té alguna validesa. Però estan molt
acostumat a que se’ls diu que faran una Comissió de l’Aigua, que es farà una reunió,
que se’ls informarà i després això no passa.
Intervé l’Alcalde per dir que ja que el regidor diu això, si no ho té entès malament, avui
mateix han pogut acordar una reunió el Sr. Galobart i el Sr Xavi Baeza, o l’acordaven
A les 8, puntualitza el Sr. Becerra, quan hi havia sessió del Ple.
El Sr. Alcalde manifesta que hi havia una altra cosa que es va concretar la setmana
passada per poder fer una reunió dilluns o dimarts de la propera setmana tores les
forces polítiques per parlar del tema de l’àrea de la dona al municipi de Vidreres
respecte una moció.
El Sr. Becerra diu que sí, la moció que va presentar el grup d’Esquerra. Va contra
corrent.
Intervé l’Alcalde per dir que li estan demostrant al Sr. Becerra, almenys aquestes
últimes setmanes que s’estan intentant fer algunes reunions per poder parlar, com
també en d’altres ocasions se’ls havia convidat per part d’alguna altra àrees per
qüestions que s’han de fer, de futur. Per tant,. Sr. Becerra, ja ho sap que ha de fer el
seu paper, que és el que està fent ara mateix, li està explicant perquè després li digui
el que li diu, doncs li està explicant el que li ha dit i recalcat mig minut després de l’inici
de la intervenció del regidor, que al final farien reunions per anar informant de tots els
tràmits i que acabarien decidint tots plegats quina seria la decisió sobre aquest tema.
Ja li ho ha dit, potser l’ha sentit, però no l’ha escoltat.
Puntualitza el Sr. Becerra que com ja ha dit, el seu grup votarà en contra de la
proposta, perquè són del parer que per estudiar les alternatives no cal prendre un
acord. Cal estudiar-les, fer una reunió, votar-les i quan es té decidit s’inicia el
procediment, però quan tinguem decidit el que es fa, no per estudiar, per estudiar es fa
un informe. Li estava explicant al Sr. Alcalde el sentit del vot.

36

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000689

Codi Segur de Verificació: 693e858a-5bd2-4607-a14b-cf74092cce16
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12697102
Data d'impressió: 27/12/2021 14:36:28
Pàgina 37 de 76

SIGNATURES

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

Ì693e858a-5bd2-4607-a14b-cf74092cce16vÎ

DOCUMENT

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

L’Alcalde demana al Sr. Baulida si vol fer alguna aportació.
El Sr. Baulida manifesta que és un requeriment del Departament de Salut que es
prengui un acord iniciant el procediment. No és una voluntat de l’Ajuntament específica
de fer aquest pas sinó que és un requeriment del Departament de Salut per iniciar
aquests tràmits per avançar en la cessió, es demana aquest primer acord que no té
més transcendència, com ha dit l’Alcalde, que iniciar un procediment que pot acabar
amb la cessió o no, perquè pot ser que no acabi amb la cessió, si no hi hagés entesa o
si hi hagués alguna discrepància.
El regidor Sr. Romà Budallé, del grup VST-ERC-AM, manifesta que el seu grup és
conscient del que se’ls ha explicat referent a que es mantindrà informats als regidors
de l’estat de les negociacions, però hi ha una pregunta que voldria fer al Sr. Alcalde.
Aquest tema és el tema dels baixos de l’edifici, i en aquest sentit demana com quedarà
el tema dels baixos de l’edifici, ja que si no ho té mal entès hi ha el que és el CAP en sí
però també hi ha el tema dels baixos, que desconeix si té quelcom a veure, i demana
si se li pot explicar.
Contesta el Sr. Alcalde que tots aquests temes s’han de començar a parlar, i a mesura
que es vagi parlant amb el Departament de Salut o les persones que es designin com
a negociadores, .els faran l’explicació, es veurà què acaba representant els baixos i
després les decisions que es puguin prendre se’ls informarà per tal que es pugui
decidir quina serà la decisió final, que s’haurà de decidir en el plenari de l’Ajuntament.
Manifesta el regidor que el seu grup en aquest punt s’abstindrà.
Demana la paraula el regidor Sr. Francesc Jesús Becerra en relació al que ha explicat
el Sr. Baulida.
Manifesta el regidor que el Sr. Baulida ha comentat que era el que marcava el
Departament de Salut perquè s’havia rebut un requeriment del Departament de Salut
de que primer s’havia d’aprovar aquest acord i a l’expedient no hi consta aquest
requeriment, i demana si va ser un requeriment per escrit o en quin sentit.
Contesta el Sr. Baulida que no va ser un requeriment formal, sinó que va se un
requeriment per part del Sr. Campasol, responsable del servei, el qual en una reunió
en la qual es va manifestar aquesta possibilitat va dir que per tal d’iniciar els tràmits.
Continua dient que respecte el que ha manifestat el Sr. Romà Budallé, precisament el
tema dels baixos és un dels aspectes que serà objecte de les converses amb els seus
tècnics i amb el Departament.
Votació.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS), tres abstencions (VST-ERC-AM) i dos vots en contra (SV-CP)
dels tretze membres presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.

6.0.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
6.1.- Resolució reclamació CCEE finca c/ Migdia 6
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
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“L’Ajuntament de Vidreres en data 28 de juliol de 2020 va aprovar la liquidació
definitiva de les contribucions especials de les obres de Reurbanització del nucli antic
de Vidreres, fase 3A, en la qual hi estava inclòs la remodelació del Carrer Migdia.
El Sr. Juan Tárraga Gómez , en data 12.11.2020, va presentar una reclamació contra
la liquidació per l’aplicació de Contribucions especials a la finca situada al Carrer
Migdia 6 2n 4a, per import de 467,35 €, de la qual sol·licitava que se li procedís al
recàlcul de la liquidació atès que a criteri seu aquesta liquidació errònia, ja que deia
que la liquidació esmentava una superfície en planta de 348,91 m2 , quan en realitat al
seu criteri només hi havia 91,11 m2, i a aquest efecte acompanyava diversa
documentació, entre ella el certificat final d’obra, la cèdula d’habitabilitat i la còpia
simple de l’escriptura.
Una vegada comprovada la liquidació practicada i notificada, es comprova que les
dades indicades pel Sr. Tàrrega són errònies, atès que la liquidació que realment se li
ha practicat per la finca del C/ Migdia 6 2n 4a, segons les dades del Cadastre
d’Urbana, és d’una superfície en planta de 205,81 m2., amb una quota de participació
del 7,32 % , que és la que realment se li ha notificat
El Tècnic Municipal en data 22.01.2021 ha emès informe referent a la reclamació
formulada pel Sr. Juan Tàrraga Gómez en relació a la finca esmentada, que es
transcriu a continuació, estimant que la liquidació és correcte i que cal procedir a
desestimar la reclamació.

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS
REVISIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEFINITIVES DE LA
FASE 3A DEL PROJECTE DE REURBANUITZACIÓ DEL CASC ANTIC DE
VIDRERES RESPECTE A L’INMOBLE SITUAT AL CARRER MIGDIA 6 2ON
4ARTA.
Redactor:
Jaume Corominas Blanch, arquitecte assessor municipal.

Data:
Gener 2021

El Sr. Joan Tàrraga presenta sol·licitud de revisió de la liquidació de contribucions
especials per les obres del Projecte de la Fase 3A de reurbanització del casc antic, al
respecte s’informa el següent:
1er. El Sr. Tardà indica en la seva al·legació que el càlcul de l’import definitiu de
467,35€ por la finca situada en c/Migdia,6 2º4ª es calcula amb una superfície en planta
de 348,91m2 quan en realitat són 91,11m2 i sol·licita que es refacin els càlculs amb
els metres reals, aporta documentació que acredita la superfície de l’habitatge.
2on. La nova base imposable un cop les obres executades és cent quaranta-set mil
cinc-cents divuit amb seixanta-tres cèntims (147.518,63 € ).
En base a aquest valor i als criteris de repartiment:
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Quota tributària...
La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes
passius aplicant dos mòduls de repartiment.
El primer mòdul que s’aplica és el que es correspon amb la longitud de façana als
carrers on es facin les actuacions. Aquest mòdul s’aplica sobre el 50% de la base
imposable.
El segon mòdul resulta del major valor resultant entre l’edificabilitat màxima admesa
per el Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) de Vidreres i l’edificabilitat
actualment construïda a la finca. Aquest mòdul s’aplica sobre la resta de base
imposable, també, del 50%.
Segons la infomació cadastral d’aquesta finca l’entitat en qüestió té el percentatge de
participació següent:
Carrer: MIGDIA 6 escala 2 2n 4a, % Participació: 7,32

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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En base al 7,32 % de participació,
Carrer: MIGDIA 6 escala 2 2n 4a
Referència Cadastral: 1965103DG8216N0021GR
Titular / DNI: JUAN TÀRRAGA GÓMEZ / 52751506V
Adreça Fiscal: C/ SATURN 1 - 17310 LLORET DE MAR - GIRONA
% Participació: 7,32
Façana de parcel·la (m.l.): 53,97
Superfície en planta / número de plantes : 205,81 / 3
Sostre potencial (m2): 1.315,25
Sostre real (m 2) : 1.577, 45
Sostre imputable: 1.577, 45
Sostre imputable modelat per façana: 1.577, 45
QUOTA MERIT (50% FAÇANA+ 50% SOSTRE)
Quota façana: 207,34 €
Quota sostre: 260,01 €
Quota total: 467,35 €
%: 0,32
Conclusions ...
Per tot lo exposat s’informa que el càlcul DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE
LA FASE 3A DEL PROJECTE DE REURBANUITZACIÓ DEL CASC ANTIC DE
VIDRERES, per aquesta entitat es correcte i per tant es proposa desestimar
l’al·legació del Sr. Joan Tàrrega.
Signat i datat digitalment”
Vist el contingut de l’informe del Tècnic Municipal.
Vist l’informe-proposta de Secretaria-intervenció,
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en
sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Juan Tàrraga Gómez
corresponent a la liquidació practicada en concepte de Contribucions Especials per les
obres de Reurbanització del nucli antic de Vidreres - fase 3 corresponent a la finca
situada al C/ Migdia 6 escala 2 pis 2 porta de Vidreres, en base a l’informe emès pel
Tècnic Municipal al respecte.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Sr. Juan Tàrraga Gómez i al Servei de Gestió
Tributària del Consell Comarcal.
Tercer. Comunicar al Sr. Juan Tàrraga Gómez que contra aquesta liquidació pot
interposar recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la
resolució del recurs de conformitat amb l'article 46 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.”
Intervencions
No se’n produeixen.
Aprovació

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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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.

6.2.- Desestimació reclamació liquidació CCEE finca C/ Catalunya 48 escala 2
ent 8a
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“L’Ajuntament de Vidreres en data 28 de juliol de 2020 va aprovar la liquidació
definitiva de les contribucions especials de les obres de Reurbanització del nucli antic
de Vidreres, fase 3A, en la qual hi estava inclòs la remodelació d’una part del Carrer
Catalunya.
El Sr. Juan Tàrraga Gómez , en data 12.11.2020, va presentar una reclamació contra
la liquidació per l’aplicació de Contribucions especials a la finca situada al Carrer
Catalunya 48 escala 2 2n porta 8, per import de 397,12 €, de la qual sol·licitava que se
li procedís al recàlcul de la liquidació atès que a criteri seu aquesta liquidació errònia.
Una vegada comprovada la liquidació practicada i notificada, es comprova que les
dades indicades pel Sr. Tàrrega són errònies, atès que la liquidació que realment se li
ha practicat per la finca del C/ Catalunya 48 escala 2 2n 8a, segons les dades del
Cadastre d’Urbana, és d’una superfície en planta de 205,81 m2., amb una quota de
participació del 6,22 % , que és la que realment se li ha notificat
El Tècnic Municipal en data 22.01.2021 ha emès informe referent a la reclamació
formulada pel Sr. Juan Tàrraga Gómez en relació a la finca esmentada, que es
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transcriu a continuació, estimant que la liquidació és correcte i que cal procedir a
desestimar la reclamació.

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS
REVISIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEFINITIVES DE LA
FASE 3A DEL PROJECTE DE REURBANUITZACIÓ DEL CASC ANTIC DE
VIDRERES RESPECTE A L’INMOBLE SITUAT AL CARRER CATALUNYA
48 2ON 2ONA.

Redactor:
Jaume Corominas Blanch, arquitecte assessor municipal.

Data:
Gener 2021
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El Sr. Joan Tàrraga presenta sol·licitud de revisió de la liquidació de contribucions
especials per les obres del Projecte de la Fase 3A de reurbanització del casc antic, al
respecte s’informa el següent:
1er. El Sr. Tardà indica en la seva al·legació que el càlcul de l’import definitiu de
397,12 € por la finca situada en c/Catalunya 48,6 2º2ª es calcula amb una superfície
en planta de 205,81m2 quan en realitat són 78,50m2 i sol·licita que es refacin els
càlculs amb els metres reals, aporta documentació que acredita la superfície de
l’habitatge.
2on. La nova base imposable un cop les obres executades és cent quaranta-set mil
cinc-cents divuit amb seixanta-tres cèntims (147.518,63 € ).
En base a aquest valor i als criteris de repartiment:
Quota tributària...
La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes
passius aplicant dos mòduls de repartiment.
El primer mòdul que s’aplica és el que es correspon amb la longitud de façana als
carrers on es facin les actuacions. Aquest mòdul s’aplica sobre el 50% de la base
imposable.
El segon mòdul resulta del major valor resultant entre l’edificabilitat màxima admesa
per el Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) de Vidreres i l’edificabilitat
actualment construïda a la finca. Aquest mòdul s’aplica sobre la resta de base
imposable, també, del 50%.
El càlcul s’ha realitzat en funció del percentatge de participació de cada entitat
respecte a la totalitat de l’edifici, aquest percentatge de participació s’ha tret de la
informació cadastral,
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Segons la informació cadastral d’aquesta finca l’entitat en qüestió té el percentatge de
participació següent:
Carrer: CATALUNYA 48 escala 2 2n 8a, % Participació: 6,22
En base al 6,22% de participació,
Carrer: CATALUNYA 48 escala 2 2n 8a Referència Cadastral:
1965103DG8216N0025LI
Titular / DNI: JUAN TÀRRAGA GÓMEZ / 52751506V
Adreça Fiscal: C/ SATURN 1 - 17310 LLORET DE MAR - GIRONA
% Participació: 6,22
Façana de parcel·la (m.l.): 53,97
Superfície en planta / número de plantes : 205,81 / 3
Sostre potencial (m2): 1.315,25
Sostre real (m 2) : 1.577, 45
Sostre imputable: 1.577, 45
Sostre imputable modelat per façana: 1.577, 45
QUOTA MERIT (50% FAÇANA+ 50% SOSTRE)
Quota façana: 176,18 €
Quota sostre: 220,94 €
Quota total: 397,12 €
%: 0,27
Conclusions ...
Per tot lo exposat s’informa que el càlcul DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE
LA FASE 3A DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CASC ANTIC DE
VIDRERES, per aquesta entitat es correcte i per tant es proposa desestimar
l’al·legació del Sr. Joan Tàrrega.

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Signat i datat digitalment”
Vist el contingut de l’informe del Tècnic Municipal.
Vist l’informe-proposta de Secretaria-intervenció,
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa de Ple, en
sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció els següents
ACORDS:
Primer. Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. Juan Tàrraga Gómez
corresponent a la liquidació practicada en concepte de Contribucions Especials per les
obres de Reurbanització del nucli antic de Vidreres - fase 3 corresponent a la finca
situada al C/ Cataluya 48 escala 2 2n 8a de Vidreres, en base a l’informe emès pel
Tècnic Municipal al respecte.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Sr. Juan Tàrraga Gómez i al Servei de Gestió
Tributària del Consell Comarcal.
Tercer. Comunicar al Sr. Juan Tàrraga Gómez que contra aquesta liquidació pot
interposar recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la
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resolució del recurs de conformitat amb l'article 46 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.”

Intervencions
No se’n produeixen.
Aprovació
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.

7.0.- APROVACIÓ PROTOCOL
7.1.- Aprovació protocol d'abordatge de les violències sexuals i lgtbifòbiques
als espais d'oci de La Selva
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.

AJUNTAMENT DE VIDRERES
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Els Departament de Joventut conjuntament amb el SIAD i SAI del Consell Comarcal de
la Selva, en col·laboració amb l’Agència Catalana de Joventut en relació amb el Pacte
d’Estat per a l’Erradicació de la violència masclista , en el marc de la Llei 5/2008, de
21 de juliol, del Dret de les Dones a erradicar la violència masclista, han elaborat un
Protocol d’Abordatge de les Violències Sexuals i Lgtbifòbiques als Espais d’Oci de La
Selva.
Aquest protocol ha estat elaborat en relació a la violència masclista que s’exerceix
contra les dones com a manifestació de la discriminació i la situació de desigualtat en
el marc un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones , produïdes tant
per danys físics com econòmics i psicològics
L’objectiu general del protocol és dissenyar estratègies d’intervenció per tal de prevenir
i intervenir les violències sexuals als espais públics
Pel que fa als objectius específics es proposa:
 Abordar les violències masclistes , i concretament les sexuals des de la
prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació
 Generar un consens entre la ciutadania, la societat civil i l’administració pública
respecte la forma com s’aborda la problemàtica de les violències sexuals als
espais d’oci
 Complementar les eines existents a nivell municipal per abordar les violències
masclistes als espais públics, dissenyant actuacions específiques.
 Posar en marxa una resposta coordinada a les violències sexuals als espai
d’oci, articulada en un circuït d’intervenció
 Articular espais públics d’oci sota la perspectiva feminista a fi i efecte d’oferir
seguretat i llibertat a tortes les persones que el gaudeixen
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La regidora d’igualtat de l’Ajuntament de Vidreres és favorable a que se sotmeti a
l’aprovació de la Corporació Municipal el Protocol d’Abordatge de les Violències
Sexuals i Lgtbifòbiques als Espais d’Oci de La Selva, el qual preveu la identificació de
les violències masclistes i sexuals, la resposta individual a les agressions, l’abordatge
de les violències sexuals i lgtbifòbiques, les línies estratègiques i accions a
desenvolupar , circuïts d’actuació, Punts Liles i un llarg seguit de recomanacions i
indicacions que es detallen en el protocol encaminat a erradicar la violència sexual i
lgtbifòbica en els espais d’oci de comarca de La Selva
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació, si procedeix, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el Protocol d’Abordatge de les violències sexuals i lgtbifòbiques als
espais d’oci de La Selva, amb la finalitat d’erradicar les violències masclistes.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord als departaments de Joventut i Benestar Social
del Consell Comarcal de La Selva, així com a l’Àrea de Serveis a la Comunitat, per tal
que es tingui en compte en els actes d’oci que s’organitzin per entitats i l’Ajuntament
de Vidreres
Tercer. Que l’Àrea de Serveis a la Comunitat doni publicitat i difusió a aquest Protocol,
als efectes corresponents.
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Intervencions
La regidora d’igualtat Sra. Eva Madrenys, manifesta que el que s’ha llegit és el que es
portarà a terme. S’ha fet des del Pla de Joventut del Consell Comarcal de La Selva i, a
l’igual que altres municipis, Vidreres s’hi ha adherit.
La regidora Srta. Eva Trías, del grup VST-ERC-AM, manifesta que el seu grup celebra
que es porti aquest protocol al Ple i anuncien el vot del seu grup a favor. Com ha dit la
regidora aquest protocol prové del Consell Comarcal de La Selva, que l’ha elaborat la
seva tècnica, Esther Mas, la qual la seva trajectòria professional en favor de les dones
i els drets de les dones l’avalen. L’Esther domina el tema i el protocol és correcte i
necessari. Però en aquest cas creiem que no és suficient perquè els assetjaments
sexuals i la violència de gènere són un tema molt greu, respecte al qual s’ha d’actuar,
i les administracions públiques en són responsables. Les dones som molt més que
això, .no només som víctimes de violències masclistes. Patim desigualtats i situacions
on no es contemplen les nostres necessitats en l’àmbit sanitari, en l’àmbit econòmic,
en l’àmbit urbanístic i en aquest sentit biaixos que patim les dones són fruit de visions
heteropatiarcals de la societat. Hi ho poden arreglar, ho podem, solventar, ho podem
arreglar. El feminisme es defensa a cada poble, a cada barri i al carrer dia a dia. Per
això celebren que se’ls hagi escoltat i s’hagi convocat aquesta reunió pel dia 12 d’abril
per començar a abordar d’una manera consensuada aquestes polítiques municipals en
perspectiva de gènere. En aquest sentit entenen que els acabaran de confirmar
aquesta reunió pel dilluns a les 7 de la tarda, però encara els falta la confirmació
formal de l’hora de la reunió. En aquest sentit volia fer un prec, i és que abans el/la
responsable de cada grup polític hi vagi i que per part del grup d’Esquerra pugui anarhi la Secretària de la secció de la Dona d’ERC o alguna tècnica del grup que pugui
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aportar també els seus coneixements i així sumar entre tots i començar a treballar en
aquest aspecte a Vidreres.
Intervé l’Alcalde per dir que la regidora diu que se n’alegra que l’hagin escoltat. En
definitiva, ja no és que l’hagin escoltat sinó que la regidora Sra. Eva Madrenys, que és
la titular de la regidoria de la dona, és la persona que ha anat treballant amb els
temes. Anteriorment no hi havia una regidora pròpiament dita d’aquest tema, tot i que
la regidora Sra. Margarita Solé quan sorgia algun tema se n’ocupava, i per aquest
motiu cada any s’anaven fent activitats en algun moment. No és que només hi
haguessin activitats, sinó que hi havia moltes més coses que no s’expliquen. Perquè,
tal com molt bé comprendrà, hi ha molts coses que no s’expliquen. Amb els tècnics
del Consell Comarcal s’ha anat treballant i s’han anat fent actuacions per anar
col·laborant en aquest camp. Alguns de nosaltres encara no entenem com poden
haver-hi aquestes actituds que s’estan patint actualment i esperen que en breu
aquestes activitats que s’estan patint vagin desapareixent.
Amb això ve a dir que des de l’àrea de la Regidoria de la Dona s’ha anat fent un
treball, durant tot el confinament també hi ha hagut un altre treball, tampoc conegut,
però sí de veure quina era la situació existent en cassos de violència masclista a
Vidreres, promoure actes per tal que les persones siguin més conscients de que les
actituds que algunes persones tenen no són les correctes, que no haurien d’existir i
que a l’època que estem és lamentable en alguns cassos el que s’està vivint i ja no
haurien d’existir aquestes actuacions; amb persones que tenen 18 anys o poc més i
encara es comporten com persones de fa cinquanta anys enrere, com si no s’hagués
evolucionat. Aquestes són unes tasques que han de portar a terme totes les
administracions, per part de la Generalitat, per part de l’Estat, per part de les
Diputacions, també per part dels Consells i també per part dels Ajuntaments. Aquí
s’han de sumar esforços i han de treballar-hi tots. Per això l’Ajuntament va fent
actuacions conjuntament amb el Consell Comarcal de La Selva i es van seguint els
patrons que els marquen des de l’Àrea de Serveis Socials i des de l’Àrea de la dona
del Consell Comarcal i reitera, com en altres ocasions, que la situació de COVID ha
agreujat algunes situacions que es vivien en algunes llars del municipi i del país i que
des de la regidoria de la dona, però també des de la regidoria de Serveis Socials
s’han fet moltes actuacions importants durant tots aquests mesos i que, tal com han
dit en altres ocasions, no es poden explicar, com és obvi, per discreció i per protegir a
les persones afectades.
Continua dient que hi ha molta feina i que no és que haguem escoltat a la Sra. Trias en
les seves peticions sinó que la regidoria de la dona ha anat treballant, va treballant i el
que sí que s’ha considerat convenient és que es pogués dur a terme una reunió en la
que es pogués explicar algunes de les actuacions que es fan, escoltar quines
actuacions els grups de l’oposició tenen en ment, perquè és un temes que afecta tot el
municipi, i poder tenir el màxim d’opinions possibles en aquest tema i a més a més
aquesta primera reunió no es tracta de que es demani que vingui aquesta persona,
aquella altra o una altra, sinó que aquesta reunió hi anirà una persona que delegui
cada partit polític amb la tècnica que vingui del, Consell Comarcal i a partir d’allà es
començarà a marcar quines són les línies que s’han de seguir en alguns aspectes,
tenint en compte que hi ha una regidoria que és la que està fent a feina. Això s’ha de
tenir en compte perquè a vegades sembla que es vulgui donar a entendre que la
regidoria no estigui fent res i això no és així, cosa que com es diu a vegades “se sent
quan un arbre cau que no pas quan neix”, sempre fa més fressa quan l’arbre cau.
Intervé la regidora Sra. Eva Trias per dir que ella en cap moment ha dit que la regidora
ni fes feina, això no ha sortir de la seva boca, simplement creuen oportú que si es
trobaven per parlar sobre aquest tema tan sensible podia ser bo aportar una tècnica de
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la Secretaria de la Dona, en aquest cas, que és qui està més al cas del tema. Ella
també però creu que una persona més especialitzada pot aportar més coneixement i
pot sumar. Si només hi pot anar una persona està bé, però en aquest cas el seu grup
no vol que ni la regidora, ni l’Alcalde ni el grup se sentin atacats, sinó que només era
per sumar.
Contesta l’Alcalde que a vegades pot donar aquesta sensació, però no obstant, com li
ha dit en la seva exposició de resposta, primer s’ha de fer una reunió i hi ha una
persona que és del Consell Comarcal que és qui marca les línies, que tots pegats
tenim i que totes les aportacions siguin benvingudes i tal com la regidora ha dit des
d’ERC potser des del grup dels Socialistes també estarien interessats en portar dues
persones més o dels del grup de Junts també podrien portar 2 ó 3 persones més
experts en aquests temes o algú que pogués estar dins l’Institut Català de la Dona o
altres persones que puguin estar al Departament. Han de ser pràctics, escoltar
propostes i en aquesta primera reunió el que s’ha de fer és marcar les línies per veure
quines són les aportacions en un tema tan sensible i tan seriós.
Intervé la regidora Sra. Eva Madrenys, de la Regidoria d’Igualtat per aclarir una cosa.
El protocol no l’ha fet l’Esther Mas sinó que s’ha portat des del Departament de
Joventut i l’ha fet la TENIT. Volia fer aquest aclariment.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents a
la sessió i que per dret integren la Corporació.
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8.0.- MOCIONS
8.1.- Moció de suport a l'Amnistia
L’Alcalde explica la proposta, que ha estat presentada per l’Associació Catalana de
Municipis a tots els municipis de Catalunya, i que es transcriu a continuació.
“L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern
catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat,
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili,
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020
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hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la
participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de
l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del
dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes
locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici
del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència
dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup
de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar
l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però
serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
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Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol.
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única
solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una
qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars
de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint.
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització,
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat
referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització,
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que
quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de
reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític.
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes
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les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2021.
Els grups municipals JUNTxCAT-JUNTS i VST-EERC-AM, sotmeten a l’aprovació del
Ple municipal, si procedeix, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la
via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia,
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de
Catalunya.
Tercer.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així
com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en
relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.
Quart.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzarse i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos
polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i
encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a
través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a
l’Associació de Municipis per la Independència.”
Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que el seu grup hi
votarà en contra. Entenen que és una moció de caire polític que prové d’alts estaments
simplement per tal que corri per tots els Ajuntaments com havia passat amb la plaça
de l’1 d’octubre, amb la condemna de diferents presos que es diuen presos polítics,
etc. És una moció més de caràcter polític que entén que en afers municipals no
hauríem d’intentar portar aquest tipus de moció. De fet hi ha jurisprudència, hi ha
diverses sentències del Tribunal Suprem que, per molt que no agradin, ja ho diuen,
diuen que mocions o acords de Ple en un òrgan municipal que no té competències
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sobre amnistia o sobre dels seus àmbits de competència, no han de portar-se a debat i
que fer servir les institucions municipals per aquest afer creu que no és correcte i que
no respecta la pluralitat democràtica que s’hauria d’intentar protegir en tots els espais
públics ; diferents seria que diferents associacions convoquin una vaga, hi tenen tot el
dret per reclamar l’amnistia, però fer-ho a través de les institucions trenca el respecte
al pluralisme polític que ha d’existir. De la mateixa manera hi dirien si comencessin a
haver-hi representants d’altres formacions més de dretes, com pot ser Vox o Partit
Popular, en un sentit d’anar a les antigues èpoques franquistes o tancar la televisió de
TV 3 o considerar el català com un dialecte, etc. És a dir, ens devem, amb respecte
legal, i sobretot amb els afers municipals. Per aquest motiu el seu grup hi votarà en
contra.
L’Alcalde intervé per dir que és del parer que aquesta moció s’ha presentat per donar
suport a tota aquella gent que són a la presó i que no haurien de ser-hi i veient com
associacions com Amnistia Internacional continua denunciant que el Secretari general,
en aquest cas seria l’ex líder de l’Assemblea Nacional Catalana Sr. Jordi Sànchez,
que n’era el President i el Sr. Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, haurien
d’estar fora de la presó, haurien d’estar lliures, i fa tres anys i cinc presos estan privats
de llibertat. Tenim Amnistia Internacional que torna a dir que haurien d’estar alliberats.
Tal com diu el regidor potser no és l’Administració Local la que hauria de dir-ho però
aquí tenim a Amnistia Internacional que ho acaba dient, per tant a Espanya, en aquest
cas, no s’acaba complint el que marquen els drets humans a nivell mundial.
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El regidor Sr. Romà Budallé, del grup VST-ERC-AM, manifesta que el seu grup hi
votarà a favor. Entenen que es tracta d’un conflicte polític i la solució també ha de se
política. Per això l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder
legislatiu, i per tant és una qüestió només de voluntat política. Per aquest motiu el seu
grup hi votarà a favor.
Votació.
Sotmesa la proposta votació, s’aprova per majoria absoluta amb onze vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS, VST-ERC-AM) i 2 vots en contra (V-CP) dels tretze membres
presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.

8.2.- Aprovació de la moció d'adhesió de l'Ajuntament de Vidreres a l'Aliança
Educació 360 - Educació a Temps Complert
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que es transcriu a continuació.
“La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, la Fundació
Jaume Bofill i la Diputació de Barcelona impulsen l’Aliança 360 – Educació a Temps
Complert, amb la finalitat que tothom tingui més i millors oportunitats educatives al llarg
de la vida , l’accés a noves oportunitats educatives i que cada persones construeixi el
seu propi itinerari vital.
Amb l’Aliança 360-Educació a Temps Complert s’ha obert la possibilitat d’incorporar-s’
hi ens locals, centres educatius, entitats de lleure i del tercer sector social, centres de
recerca i un llarg reguitzell d’entitats i organitzacions compromeses amb la innovació
educativa, als quals proposa una moció d’adhesió al projecte Educació 360 -Educació
a Temps Complert per aconseguir els compromisos dels participants .
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El text de la Moció d’adhesió és el següent:
“MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ALIANÇA 360 – EDUCACIÓ A TEMPS COMPLERT.
La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, la Fundació
Jaume Bofill i la Diputació de Barcelona impulsen l’Aliança Educació 360 – Educació a
Temps Complert.
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació
i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu, així com els diversos àmbits
educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat,
sense exclusions i, que cada persona construeixi el seu propi itinerari vital.
L’Aliança 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, entitats de
lleure i el tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya, així com centres de
recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la innovació
educativa.
L’Aliança 360 ha realitzat una crida a la participació dels ens locals, institucions
públiques i entitats de la societat civil, fixant com a criteris per a la seva adhesió que
assumeixin expressament tant el manifest com els compromisos dels participants en
l’Aliança, es comprometen al desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al propi
territori i nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb
l’Aliança Educació 360.
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els
compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de l’Aliança
Educació 360 (www.educacio360.cat)
Segon. Promoure el desenvolupament de projectes educatius d’acord amb els
principis de L’Educació 360 al nostre territori.
Tercer. Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança d’Educació 360, juntament
amb el nom d’un representat polític i un referent tècnic que actuïn com a interlocutors
amb els responsables de l’Aliança Educació 360”
Vist l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis a la Comunitat de l’Ajuntament de Vidreres
favorable a la proposta d’adhesió a l’Aliança Educació 360 – Educació a Temps
Complert, que també ha estat informada favorablement per la Unitat de Programes
dels Serveis a la Comunitat i la regidoria d’ensenyament i cultura de l’Ajuntament.
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer. Aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament de Vidreres a l’Aliança Educació 360,
assumint el manifest i els compromisos dels participants, d’acord amb els textos que
formen part de l’expedient d’adhesió per promoure els projectes educatius d’acord
amb els principis de l’Educació 360 a la població de Vidreres.
Segon.- Designar el Sr. Francesc Baltrons (regidor d’ensenyament i cultura) i el Sr.
Joan Castillo (cap de l’Àrea de Serveis a la Comunitat) com a interlocutors amb els
responsables de l’Aliança Educació 360.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança d’Educació 360 i a l’Àrea de
Serveis a la Comunitat de l’Ajuntament de Vidreres.”.
Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que el seu grup hi
votarà a favor, però que fent la revisió dels decrets de l’Alcaldia han vist que existeix
un decret de 24 de febrer que diu exactament el que portem a l’aprovació del Ple.
L’Alcalde mitjançant el decret de 24 de febrer fa l’adhesió de l’Ajuntament a l’Aliança
Educació 360. Llavors entenen que el Decret s’ha d’anul·lar.
Intervé el Sr. Secretari per dir que amb el resultat del vot del Ple el decret ja queda
anul·lat per aquesta aprovació del Ple, que es va haver d’avançar per necessitats de
la tramitació de l’expedient i que el que s’està fent realment en aquest acte és assumir
aquesta decisió anticipada i acordar-ho pel Ple.
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El regidor manifesta que llavors estem ratificant el decret.
Manifesta el Sr. Secretari que efectivament.
El regidor Sr. Romà Budallé, del grup VST-ERC-AM, manifesta que el seu grup hi
votarà a favor.Com diu la proposta d’adhesió, a l’oferir activitats d’estiu, promoure
activitats educatives d’aprenentatge, tot amb caràcter educatiu, és molt bo pels joves i
els adolescents, i han constatat que hi ha diversos Ajuntaments a la demarcació que
també s’hi ha adherit com Olot, Palafrugell i algun altre. Per aquest motiu hi votaran a
favor.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents
a la sessió i que per dret integren la Corporació..

8.3.- Moció en suport al dret a morir dignament
L’Alcalde demana al Sr. Secretari que llegeixi íntegrament la moció, que es transcriu a
continuació.

“Els grups municipals de JUNTSxCAT, VST-ERC-AM I SV-CP proposen debatre una
moció conjunta “en suport del dret a morir dignament, amb el contingut següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer
que “tots els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Així mateix, la
Constitució Espanyola (1978) al seu article 10 declara el dret a “la dignitat de la
persona i el lliure desenvolupament de la seva personalitat”.
Per la seva banda, l’Estatut d’Autonomia de 2006 manifesta el següent:
“Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort.
1. Totes les persones tenen el dret de rebre un tractament adequat al dolor i cures
pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort.
2. Totes les persones tenen el dret d’expressar llur voluntat d’una manera
anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i
els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d’ésser respectades, en els
temes que estableixen les lleis, especialment pel personal sanitari quan no estiguin
en condicions d’expressar personalment llur voluntat.”
No obstant tot això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol, si bé ha exclòs els metges i
metgesses en la llei de l’eutanàsia aprovada el passat dia 17 de desembre de 2020,
encara penalitza, si bé rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra
“amb actes necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest,
en el cas que la víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la
mort, o que li produís greus patiments permanents i difícils de suportar”.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
corresponent, així com en el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el
Registre de voluntats anticipades, principis aquests també inclosos en la Llei estatal
41/2002, de 14 de novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera
Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària
(2001), revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el
capítol d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., indica que: “la persona té
dret a viure el procés que esdevingui fins al final de la vida segons la seva
concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tractament, malgrat
que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es tracti d’una
decisió competent i ben informada.
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena
possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i
sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una
resposta proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té
dret que els professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris
per facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.”
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Malgrat que aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes de
cures pal·liatives, han suposat una millora al llarg dels darrers anys, l’experiència
expressada per l’Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD), obtinguda a partir
de l’atenció personalitzada a centenars d’homes i dones al llarg dels darrers anys,
permet afirmar que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al
final de la seva vida per:
- Desconeixement d’aquestes lleis per una part del personal sanitari.
- Desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de
com exercir-los, incloent tot el relatiu a l’elaboració prèvia del Document de
Voluntats Anticipades (testament vital).
- Dificultat d’accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d’una part
del personal sanitari o per manca de recursos suficients per atendre a tota la
població.
- Penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol, a
excepció de metges i metgesses (segons la llei de l’eutanàsia aprovada el
passat dia 17 de desembre de 2020).
Diverses situacions dramàtiques ocorregudes en els darrers temps i de les quals
els mitjans s’han fet ampli ressò, demostren la necessitat de que cal aconseguir
eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, pel que a més de ser
necessari despenalitzar l’eutanàsia (article 143.4 del Codi Penal), les mesures que
actualment permet la llei s’han d’aplicar de la forma més ajustada a la voluntat i al
concepte de dignitat de cada persona.
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Actualment, a Catalunya, escassament l’1% dels catalans ha registrat un
Document de Voluntats Anticipades (DVA), tot i que un 78% de la societat dona
suport a la despenalització de l’eutanàsia. Sens dubte, una de les raons principals
és la manca d’informació i el desconeixement per bona part de la ciutadania dels
seus drets al final de la vida i, molt especialment, de la possibilitat d’escriure i
registrar un DVA.
Els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i des de la convicció
que el dret a una mort digna és un dels drets humans, hem de vetllar per la seva
defensa, pel que és necessari divulgar aquest dret entre la població, així com la
necessitat de que cada ciutadà disposi del seu DVA i que el personal municipal en
general i el de treball i educació social i el de les Oficines d’Atenció al Ciutadà
(OAC) en particular n’estiguin degudament formats i informats.
Vist el dictamen favorable a la proposta, emès per la Comissió Informativa Única
en sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2021.
Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció dels següents
A C O R DS :
Primer.- Defensar que la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment
de la vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort.
Segon.- Donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistides
al final de la vida segons els desigs expressats en la seva Declaració de Voluntats
Anticipades (DVA).
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Tercer.- Demanar al Parlament legislar per oferir a la ciutadania la possibilitat de
signar el DVA davant d’un funcionari públic municipal habilitat per aquest fi i
demanar al Govern la simplificació del tràmit del DVA en els centres de la seva
competència.
Quart.- Demanar als departaments de Salut i Afers Socials l’equitat en l’actuació
dels equips PADES (Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) a tot el
país, per tal que qualsevol persona del territori català pugui ser atesa per aquests
equips especialitzats les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, amb la qualitat del
servei que s’està donant en l’actualitat, així com crear programes de servei
d’atenció a domicili (SAD) amb professionals especialitzats en cures pal·liatives i
suport d’infermeria, en cas que sigui necessari, per a les persones ateses pels
equips de PADES.
Així com, exigir a les conselleries corresponents l’aportació de recursos
necessaris, per tal que tant els PADES com el SAD pal·liatius puguin desenvolupar
aquestes funcions
.
Cinquè.- Donar suport a les lleis sobre eutanàsia i el dret a morir dignament que
puguin ser aprovades pel Congrés de Diputats i demanar al Parlament i al Govern
de la Generalitat de Catalunya el seu ràpid desplegament en allò que sigui de la
seva competència, la màxima difusió entre professionals i ciutadania i la promoció
del Document de Voluntats Anticipades.
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Sisè. Instar el Govern a complir el més abans possible amb els acords del
Parlament recollits a la Moció 91/XI de 26 de gener de 2017 sobre el dret a morir
dignament (BOPC 316 de 30 de gener).
Setè.- Dotar d’informació i formació específica als treballadors i treballadores
municipals, en particular als serveis socials, centres culturals, Oficines d’Atenció
Ciutadana (OAC), centres municipals de salut, policia municipal, residències,
centres de dia, assistència a domicili, etc., sobre els drets de la ciutadania al final
de la vida i el DVA
.
Vuitè.- Promoure la sensibilització i la reflexió entorn al dret a la mort digna amb la
col·laboració de l’Associació DMD Catalunya (DMD-Cat) en els entorns que es
consideri adients (entitats, centres educatius.)
Novè.- Establir amb l’associació DMD-Cat un acord de col·laboració per al
desenvolupament d’estratègies específiques a nivell municipal per tal de promoure
el coneixement, la reflexió, la informació i la formació de la ciutadania.
Desè.- Es farà difusió d’aquesta moció a través dels canals de comunicació de
l’ajuntament (la web, el butlletí, TV-ràdio municipal...). L’ajuntament podrà editar
també material propi amb l’assessorament de DMD-Cat.
Onzè.- Donar trasllat d’aquest Acord a l’Associació pel Dret a Morir Dignament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i als mitjans de
comunicació locals.”
Intervencions
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El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que van comentar a
la Comissió Informativa que aquesta moció segurament va tenir entrada al registre
abans de l’aprovació de la Llei sobre l’Eutanàsia al Congrés dels Diputats, actualment
hi ha una llei orgànica aprovada, la llei 3/2021, i llavors tots els punts que parlen
d’instar la llei d’eutanàsia, etc. és del parer que perden el sentit, atès que ja està
aprovada la llei orgànica, però tot i així remarca que el seu grup hi votarà a favor.
Intervé l’Alcalde per dir que si no recorda malament van fer una actualització de la
moció. Atès que la setmana passada o l’anterior havia quedat aprovada la llei. Aquesta
moció parteix que es va entrar un mes enrere i per tant era per portar-la a terme en el
següent mandat.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents a
la sessió i que per dret integren la Corporació
.
8.4.- Foment de la Participació ciutadana en la denominació o canvi de nom de
carrers i places
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L’Alcalde manifesta que aquesta proposta parteix d’una moció que havia presentat el
grup VST-ERC-AM, i que a la Comissió Informativa es va demanar que totes les forces
polítiques poguessin integrar-se a aquesta moció, atès que al final no és només fer un
canvi de nom, i en aquest sentit explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Atès que el nomenclàtor, com a conjunt de noms d’una població, constitueix
una riquesa patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori
i, per tant, forma part de la història del municipi. Una història viva en què els noms de
lloc estan en constant evolució.
Atès que les denominacions de vies, places, espais, sectors, llocs i equipaments
formen part del patrimoni col·lectiu i aporten un reconeixement públic a la manera
popular de denominar els espais, a una causa, a la memòria d’un personatge, a un
esdeveniment, etc.
Atès que el nomenclàtor de les viles necessita ser revisat i actualitzat de forma
sostinguda en el temps per tal de solucionar possibles disfuncions que puguin sorgir,
un procediment que és bo que es realitzi de forma el màxim de consensuada possible i
de manera que es corregeixin possibles mancances que es puguin detectar.
Atès que als reconeixements públics que suposa el nomenclàtor hi ha un clar
predomini de les figures masculines i una molt escassa presència femenina que s’ha
anat arrossegant al llarg del temps. La tradició patriarcal de la nostra societat ha negat
al llarg de la història la visibilitat a les dones, fins i tot aquelles que han fet grans
aportacions s’han vist invisibilitzades a les plaques dels nostres carrers, avingudes i
places. En aquest sentit, cal remarcar que els noms femenins d’espais públics són
extremadament escassos únicament un 5· dels carrers vidrerencs tenen nom de dones
i encara molts menys que facin referència a dones concretes.
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Vist el dictamen favorable emès amb caràcter preceptiu i no vinculant de la Comissió
informativa única en sessió ordinària de 30 de març de 2021, s’eleva al Ple la següent
proposta d’
ACORD
Únic. Crear processos de participació de la ciutadania per tal de fer partícips de les
decisions sobre els possibles canvis en el nomenclàtor a les vidrerenques i vidrerencs
Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesus Becerra, del grup SV-CP, manifesta que el seu grup
votarà a favor de la proposta però fa esment que si només feminitzar els futurs carrers,
places o parcs que es vagin nomenant, en els darrers anys últims ens demostra que
només ha requerit un o dos noms nous i no ha existit pas cap creació. Llavors quan si
es procedeix a fer el, procés participatiu, si podem tenir una llista de 5,6,10 noms, que
potser trigarem 10, 15 o 20 anys o que mai arribarà a nomenar-se’n cap perquè la
creació de durant els últims anys no ha estat pas abundant, el propi alcalde ho ha dit
al principi, només un parell de cassos i ja està.
Llavors és del parer que el procés participatiu potser hauria d’anar una mica més enllà
i no només als nous espais reals que es puguin obrir sinó obrir una mica el debat
respecte com es pot trobar l’equilibri o una igualtat més propera, en qüestió d’un any,
dos, tres... per no esperar-nos a aquest nom femení d’espais, carrers o de parcs que
tardi tant de temps. En aquest sentit és del parer que la participació l’ampliaria, en un
altre sentit molt més ampli, perquè no sigui simplement una llista de carrers o espais
nous futurs sinó que sigui ja una mica l’entorn nostre del poble, quins carrers hi ha que
potser tenen un nom no compartit pel poble, quina llista hi ha o quins espais poden
rebre un altre nom o quins espais es poden complementar, el nom del pavelló .... o
altres; ampliar o renomenar per afavorir un ritme més gran per feminitzar una mica
més els espais públics.
Continua dient que el seu grup hi votarà a favor però continuen creient que la
participació hauria d’anar en aquest sentit més ampli.
Intervé l’Alcalde per dir que tot és benvingut però hem de ser conscients que s’ha de
mirar mot bé quan es canvia el nom d’un carrer pel que acaba representant. És com
canviar els números a un carrer, també el que acaba representant. Per tant, és més
factible tenir la possibilitat de revisar alguns carrers que potser ara no tenen nom, o
culs de sac, alguns parcs que no tenen nom, és més factible això que no pas que
puguem arribar a tocar el nom d’un carrer amb tot el que acaba representant, excepte
que tots els veïns del carrer acudís a l’Ajuntament, com és el cas de la Plaça dels
Dolors, que ho varen demanar, perquè tothom deia que anava a la Plaça dels Dolors
quan en realitat era la Plaça de La Selva, i que s’havia de canviar. I s’ha canviat.
La regidora Eva Trías, en aquest punt portaveu del grup VST-ERC-AM, manifesta que
estan contents de que s’impulsi aquesta moció per posar al dia el nomenclàtor i, de
mica en mica, reparar el que consideren una injustícia, que cap govern de Vidreres,
fins i tot quan Esquerra ha estat al govern, s’ha reparat i és només el 3% dels carrers
de Vidreres que porten nom de dona. Són del parer que en la planificació de nous
carrers i places s’hauria d’anar reparant ja que les dones són el 50% de la població. En
aquest sentit també celebren que s’impulsi aquesta moció i que se’ls hagi escoltat, que
s’hagi incorporar i tal com es va r a la comissió es va consensuar i els agradaria
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incloure, o almenys que quedi constància dels dos punts. La moció que varen entrar
tenia cinc punts i un dels punts que tenia, important, és que s’havia de temporitzar, és
a dir, la moció que es presenta no diu quan s’iniciarà aquest procés participatiu i són
del parer que seria interessant que en un termini d’un any s’hauria d’impulsar perquè,
tal com ha dit el Sr. Becerra podria ser que no es creïn nom o nous carrers, però tota
aquesta revisió de places i parcs, si es temporitza, llavors amb la temporització es
farà més evident, més ràpid que això al final s’acabi implantant. L’altre és que pensen
que si s’acaba implantant un procés participatiu, s’hauria de crear una comissió que
hauria de tenir el màxim de representació possible, amb tots els partits polítics, amb
representació municipal de l’Ajuntament, una comissió de ciutadans de Vidreres que
ben segur ens ajudarien en la recerca; i una vegada creada aquesta comissió hauria
de tenir la feina de crear i presentar un Reglament de funcionament que finalment
s’aprovaria Potser això ajudaria al que ara estàvem parlant, tant per part de l’Alcalde
com del regidor Sr. Becerra.
Continua dient que tot això ho varen parlar a la Comissió Informativa, tot i que aquest
punt va passar una mica ràpid, i es va quedar que el procés participatiu és una cosa
que tots els grups i regidors compartien però volien desar palesa d’aquestes dues
aportacions o si es podien incorporar a les seves al·legacions en aquest cas.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que tal com li va comentar el procés participatiu és el que
s’ha de dut a terme. La regidora proposava fer una Comissió i el tema del Reglament.
És del parer que les comissions són per temes de molt de calat jurídic i la participació
no és amb el mateix calat jurídicc, i per tant per poder ser àgils i que els veïns hi
puguin participar és molt més ràpid poder fer aquest procés de participació i que es
pugui transmetre quins són els noms que volen als carrers. Fer comissions, fer
reglaments, etc, en cassos com aquest, l’única cosa que portaria és endarrerir-ho, i
com que veu que vostès també se sumen a la proposta de l’equip de govern per tal
que abans de finals d’any s’hagi pogut iniciar tot un procés per poder fer una
participació i d’aquesta forma poder fer també, en van parlar amb el regidor d’aquests
temes, que és el regidor Sr. Gerard Morgado, per veure com es podia fer i com es
podia articular per ser àgils. Crear comissions, després s’aprova, crear reglaments,
s’aproven,. El que es vol fer és posar noms als carrers, posar noms a uns futurs
carrers, i per tant s’ha de ser àgil i els veïns han de poder participar. Fent comissions i
fent reglaments no s’arribarà a que la gent pugui acabant participar de quina manera
es vol.
Intervé la regidora Sra. Eva Trías per dir que en aquest sentit pot ser compatible. Pot
ser una comissió d’estudi, però hi ha un procés participatiu que es pot obrir
paral·lelament. En tot cas hi votaran a favor.
L’Alcalde diu que li estranyaria molt que no hi votessin a favor.
Contesta la Sra. Trias que el més important és que es crea aquest procés participatiu
per cercar nous carrers, però era només perquè constés en acta aquesta petita
disconformitat en aquests dos punts que creuen que, tot i que l’Alcalde té més
bagatge que ella a l’Ajuntament, podia ser una cosa compatible el procés participatiu
amb una comissió que és d’estudi. Només era deixar palesa d’això i ja està.
Conclou l’Alcalde que si volem ser àgils, si volem que els veïns participin, el més ràpid
és fer aquesta part. Si hem de fer reglaments s’ha d’aprovar per Ple. En canvi aquí hi
ha una altra agilitat, serà molt més ràpida i pensa que si es fa un procés participatiu,
com s’havia fet en altres qüestions, com podia ser el tema dels carrers, quinze dies a
un costat, quinze dies a l’altre, que es va dur a terme, es va ser prou àgil. I qui diu
aquests dos diu altres que també s’han fet processos participatius en decisions de
temes de viabilitat o en temes d’arbres, en alguns cassos, al Barri de La Pau. El més
àgil és un procés participatiu i no estar en comissions, que l’única cosa és allargar,
llevat que no sigui un tema jurídic, que en aquest cas el tema seria diferent, i per tant si
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hi ha una part més jurídica, una part que afecta més, llavors parlem d’altres temes;
però en aquest cas al finalment és escoltar què és el que volen els veïns, escoltar
quins són els noms que surten més, fer que els veïns acabin decidint quins noms
volen del seguit que puguin aparèixer, i a partir d’aquí tenir-ho aprovat pel Plenari
quins són els nom que els veïns han decidit. Aquest tema en va parlar amb el regidor
de comunicació.
La regidora intervé per dir que per tant la periodització es pot incorporar a la moció,
que no existeix ara perquè l’Alcalde ha parlat de final d’any.
Contesta l’Alcalde que en aquest sentit cap problema.
La regidora conclou que, per tant, s’incorpori.
Diu l’Alcalde que quan s’hagin iniciat els tràmits del procés de participació durant
aquest any 2021. Això Sr. Secretari no hi ha cap problema en incorporar-ho, atès que
Aquesta és la intenció que tenien i que se n’hagués parlat.
Per tant, el text definitiu de la moció és el següent:
“Atès que el nomenclàtor, com a conjunt de noms d’una població, constitueix
una riquesa patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori
i, per tant, forma part de la història del municipi. Una història viva en què els noms de
lloc estan en constant evolució.
Atès que les denominacions de vies, places, espais, sectors, llocs i equipaments
formen part del patrimoni col·lectiu i aporten un reconeixement públic a la manera
popular de denominar els espais, a una causa, a la memòria d’un personatge, a un
esdeveniment, etc.
Atès que el nomenclàtor de les viles necessita ser revisat i actualitzat de forma
sostinguda en el temps per tal de solucionar possibles disfuncions que puguin sorgir,
un procediment que és bo que es realitzi de forma el màxim de consensuada possible i
de manera que es corregeixin possibles mancances que es puguin detectar.
Atès que als reconeixements públics que suposa el nomenclàtor hi ha un clar
predomini de les figures masculines i una molt escassa presència femenina que s’ha
anat arrossegant al llarg del temps. La tradició patriarcal de la nostra societat ha negat
al llarg de la història la visibilitat a les dones, fins i tot aquelles que han fet grans
aportacions s’han vist invisibilitzades a les plaques dels nostres carrers, avingudes i
places. En aquest sentit, cal remarcar que els noms femenins d’espais públics són
extremadament escassos únicament un 5· dels carrers vidrerencs tenen nom de dones
i encara molts menys que facin referència a dones concretes.
Vist el dictamen favorable emès amb caràcter preceptiu i no vinculant de la Comissió
informativa única en sessió ordinària de 30 de març de 2021, s’eleva al Ple la següent
proposta d’
ACORD
Únic. Crear processos de participació de la ciutadania per tal de fer partícips de les
decisions sobre els possibles canvis en el nomenclàtor a les vidrerenques i vidrerencs,
iniciant-se en tot cas el procés participatiu abans de finalitzar l’actual exercici de 2021.”
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Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents
a la sessió i que per dret integren la Corporació.
8.5.- Moció de Suport a Pablo Hasél, Valtonyc i Elegio , de l’Associació de
Municipis per la Independència
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la
detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat
d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de
l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social twitter entre
2014 i 2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir
la seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia
consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat
Espanyol, un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions internacionals
per la limitació que està posant de forma aberrant a la Llibertat d’expressió i per la
gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals.
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La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a
l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han
esplaiat en els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del
franquisme mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen
aquests moviments antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració
emmarcada en la llibertat d’expressió.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa única emès amb caràcter
preceptiu i no vinculant amb data de 30 de març de 2021, s’eleva al Ple municipal la
següent proposta d’
ACORDS:

1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que
posen en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de
poders que ha de ser un dels pilars de tota democràcia.

2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i
d’expressió i en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.

3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél, Valtonyc ( Josep
Miquel Arenas) i Elgio ( Alex Nicolaev) per l’expressió del seu pensament a
través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre
suport.
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4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus
de

5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació
de Municipis per la Independència”

Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que igual que en el
sentit anterior, però en aquest cas en un grau més, una moció en aquest sentit
significaria tant com dir que les decisions judicials de condemna per fets penals no
tenen cap validesa i estem barrejant el poder legislatiu o parlamentari o plenari en
aquest cas ens estem posant amb el poder judicial. És a dir, des de Montesquieu, a
l’època de França, ja fa molts segles, el sistema democràtic va portar a una separació
de poders per cercar un equilibri entre aquests poders per tal que cap d’ells es
poguessin imposar sobre l’altre. Llavors es va decidir, o es va determinar com a
principis democràtics, establir el poder legislatiu (qui fa les normes), el poder judicial
(control de l’aplicació concreta de les normes i els fets que passen en una societat) i
després el poder executiu (qui governa, o sigui qui porta a terme el govern que també
està sotmès a control judicial). Si comencem a barrejar decisions judicials dient que no
tenen validesa, que no s’han respectat els drets. Quan tot aquest circuït judicial, hi ha
tota una sèrie de garanties, principis de presumpció d’innocència, principis de defensa,
dret a defensa, que es pot arribar fins i tot al Tribunal Europeu, tribunals fins i tot
europeus, i llavors aquests tipus de mocions no només es posen amb el que és el
poder judicial sinó a més a més parteixen i creen confusió, confusió, si es mira des
del punt de vista, sense entrar en profunditat, llavors “ostres, una persona pel simple
fet de cantar l’han condemnat”.
I això no és així. Si es comença a analitzar les diferents sentències que porten, que no
és només una, en la majoria de casos no és només una. Per exemple, en Pablo Hasél
ja té 2 ó 3 sentències condemnatòries i una va ser inclús per amenaces i agressions a
un periodista. No té res a veure amb la llibertat d’expressió. Tot i així, agafant la
llibertat d’expressió, la llibertat d’expressió no es pot agafar a límits il·limitats, és a dir,
dir i insultar a una persona per Instagram o per Facebook o acusar-la o dir-li frases
contínuament ha d’haver-hi un moment en què es pugui parar. No tot s’hi val. Encara
que sigui expressió o utilitzar les paraules no tot s’hi val. Llavors és del parer que la
confusió que es pretén amb aquests tipus de mocions, no s’entra mai en profunditat
respecte els fets que han portat a terme aquestes condemnes. Dubto que algú hagi
llegit les sentències d’en Pablo Hasél, d’en Valtonyc,etc, perquè són sentències de
cent i escaig planes i dubta que algú hagi llegit aquestes sentències amb profunditat .i
està convençut que aquests tipus de mocions no serveixen pels afers municipals, que
és el que ens hauria d’importar. Per tant, i per aquest sentit, el seu grup votarà en
contra.
Contesta l’Alcalde que com mot bé ha pogut llegir el regidor, com molt bé ha pogut
escoltar, es tractava de denunciar, una vegada ,més, les sentències polítiques dels
Tribunals espanyols i reiterar el compromís del mon local amb la llibertat d’opinió i
d’expressió amb els drets fonamentals de la ciutadania. Per tant, és condemnar una
pena imposada, promoure una modificació i comunicar una decisió. A aquest fi el que
es demana és que hi hagi modificació del codi penal quan es produeixin aquests tipus
d’actituds en alguns cassos. Potser n’hi ha d’altres com pot ser el de Pablo Hasél, però
estem parlant d’aquest cas concret, i el que ve a dir la moció és una mica diferent del
que ha manifestat el regidor. Entenem que deu existir la separació de poders. Amnistia
Internacional fa la petició. Respecta l’opinió del regidor , tothom té les seves opinions i
actituds d’aquests tipus, actituds d’insults haurien de tenir també el seu càstig, però
s’hauria de mirar molt bé el que han fet, i aquí el que s’ha fet són unes persones que
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han compost unes cançons, en algun cas, i que van ser les seves piulades, les seves
cançons el que els ha portat a la presó. En aquest aspecte el que es demana és que
es promogui una modificació, donar-hi suport i creu que és el que s’ha llegit a la
moció., és el que s’ha pogut sentir.
La regidora Sta. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que era una moció
que inicialment havia entrat el seu grup i que se n’alegren que s’hi hagin afegit i que es
presenti de forma conjunta i que hi votaran, per suposat, a favor.
L’Alcalde vol aclarir que efectivament el seu grup havia entrat una moció però
l’Associació de Municipis per la Independència havien entrat aquesta moció que ara
aprovarem. Per tant, la moció que s’aprova és la moció entrada per l’entitat Associació
de Municipis per la Independència, amb la inclusió de dos noms més que en aquest
cas no hi eren presents i que s’hi ha afegit, que és el que el grup VST-ERC-AM havien
presentat en la seva moció i la que es vota és la presentada per l’Associació de
Municipis per la Independència. Per tant és una moció de tothom però la base és la de
l’Associació de Municipis per la Independència.
Votació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb onze vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS, VST-ERC-AM) i dos vots en contra (SV-CP) dels tretze
membres presents a la sessió i que per dret integren la Corporació.

8.6.- Moció per l'adhesió al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible
2021-2030
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https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

L’alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Exposició de motius:
El Servei Català de Trànsit (SCT), organisme autònom de caràcter administratiu
adscrit al Departament d’Interior que es va crear mitjançant la Llei 14/1997, de 24 de
desembre, és l’òrgan gestor del trànsit i la seguretat viària a Catalunya i té dins de las
seves finalitats reduir la freqüència i la gravetat dels accidents de circulació i
incrementar els mitjans i els recursos destinats a la prevenció dels sinistres i a l’atenció
de les víctimes, i és l’òrgan encarregat d’impulsar les accions del Pacte Nacional per a
la Mobilitat Segura i Sostenible.
Aquest organisme ha redactat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i
Sostenible (PNMSS) , aprovat per acord de Govern GOV/3/2021, de 19 de gener de
2021, que marca l’estratègia de seguretat viària i mobilitat sostenible per a la propera
dècada a Catalunya.
Aquest Pacte vol donar resposta als nous reptes i oportunitats en la mobilitat que
s'estan produint, potenciant una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi
ambient i la salut de les persones, el desenvolupament i la implantació de les noves
tecnologies aplicades a la indústria de l'automoció, a les infraestructures viàries i als
sistemes d'informació i de gestió del trànsit i gestionar la transició cap a una mobilitat
cada cop més connectada i autònoma.
Per tal d’involucrar Administració i societat civil en l’execució de les accions del Pacte
es preveu l’adhesió de les entitats que ho sol·licitin i que treballin en l’àmbit de la
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mobilitat segura i sostenible, sempre que manifestin el seu compromís amb als
objectius i eixos estratègics del Pacte i disposin d’un Pla d’acció en coherència amb
aquests.
MANIFESTA
Que el Consistori té interès en que l’Ajuntament de Vidreres s’adhereixi al Pacte
Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible i declara que:


Es compromet en les seves polítiques a complir amb els objectius i principis
establerts en el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible d’acord
amb els objectius del Pacte pel que fa a promoure una mobilitat més segura,
sostenible, saludable - amb una millora de la qualitat de l’aire-, connectada i
autònoma i com a objectiu quantitatiu, reduir el 50% les víctimes mortals l’any
2030 respecte del 2020, en el camí per assolir la Visió Zero víctimes mortals
l’any 2050.



Que disposa d’ un Pla d’acció el qual inclou accions en matèria de mobilitat
segura i sostenible, d’acord amb els principis establerts en els eixos estratègics
del PNMSS 21-30, amb l’objectiu d’impulsar una mobilitat segura, sostenible,
saludable i connectada.

CONCLUSIONS:
Sent Vidreres una ciutat amb més de 8.000 habitants, creiem que és necessari
adherir-se a aquest Pacte en favor de la seva població i millorar la mobilitat de la ciutat
per tal de promoure una mobilitat més segura, sostenible, saludable, connectada i
autònoma; a més de contribuir en l’objectiu de reduir el 50% les víctimes mortals l’any
2030 respecte del 2020, en el camí per assolir la Visió Zero víctimes mortals l’any
2050.

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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El compliment dels objectius comportarà en una millora qualitativa en la vida de tots
els terrassencs i en definitiva per a tota la ciutat.
Vist el dictamen aprovat en la Comissió informativa única en sessió ordinària de 20 de
març de 2021, amb caràcter preceptiu i no vinculant, s’eleva al Ple municipal la
següent proposta d’
ACORDS:
Primer. Que l’Ajuntament de Vidreres sol·licita la seva adhesió al Pacte Nacional per
a la Mobilitat Segura i Sostenible.
Segon. Que l’Ajuntament de Vidreres manifesta el seu compromís amb els eixos
estratègics del Pacte, i declara que disposa d’un Pla d’accions de millora de la
seguretat viària en coherència amb els objectius establerts al Pacte”

Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que el seu grup
votarà a favor de la proposa, però en l’explicació que ha fet l’Alcalde hi troben a faltar
algun tema, i en aquest sentit demana que no s’oblidin dels accessos a les
urbanitzacions.
Intervé l’Alcalde per demanar excuses al regidor per tallar la seva intervenció, i en
aquest sentit manifesta que no se n’han oblidat; la Generalitat hi treballa, així li ho van
informar, va parlar amb el Director Territorial, li ho va demanar diverses vegades, i ja
no només és demanar-li els accessos de Terrafortuna, Puig Ventós i Aiguaviva, els
accessos al Polígon Industrial de Vidreres i un lloc que també pot ser important, aquí al
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davant de la Font del Pla, que cerquin alguna solució per tal que els veïns puguin
entrar i sortir dels seus domicilis amb tranquil·litat, i una altra és l’entrada dels Salzes.
Són tres punts més que també se’ls està reclamant.
Pregunta el regidor en quina fase està.
Respon l’Alcalde que altres tres punts nous, el polígon, Els Salzes i la Font del Pla s’ha
transmès a la Direcció de Territori i Sostenibilitat i els altres, amb la finalització del
projecte si no hi ha hagut cap canvi hi havia a l’Àrea d’Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya les partides que permetrien iniciar algunes d’aquestes
actuacions.
S’ha de tenir en compte que la que porta més temps i més feina en quan a obra és la
de Terrafortuna. D’altres, com pot ser la d’entrada a Puig Ventós pot ser més fàcil
perquè és pla, i fer-hi una girola és relativament fàcil. D’altres, com Aiguaviva Parc és
una mica més complicat però també es pot fer. S’ha de tenir en compte que els
accessos s’han de millorar, etc.; però segons li van transmetre el que serien les
partides a nivell d’infraestructures ja ho tindrien. Ho estan finalitzant i espera que en
breu, hi hagi qui hi hagi al capdavant t del Govern, a nivell tècnic els tècnics
continuaran treballant igualment. Però des de l’Àrea i des de la Direcció Territorial així
se’ls ha transmès i els aniran informant de com evoluciona.
Pregunta el regidor as l’Alcalde si l’han informat de les dates aproximades, si estem
parlant d’1 any, 2, 3...
Contesta l’Alcalde que el tema de les dates, com molt bé sap el regidor, és una mica
complicat perquè fa molts anys que escoltem que des de Madrid ens pagaran la
diferència dels 3.000 milions d’euros i encara estem esperant que ens els paguin, i
això fa més de 10 anys, i la Generalitat els necessita aquest diners per poder
funcionar. Esperem que sigui el més aviat possible, perquè si fos per nosaltres s’hauria
d’estar executant ja. Som conscients també que la situació de la COVID no ha ajudat
i que s’ha perdut un temps considerable, s’ha perdut un temps de treball però això no
vol dir que hagin parat. Per tant, personalment espera que sigui el més aviat possible i
que, com ja havia dit en una altra ocasió, considera que el fet de col·locar un radar a
la sortida del túnel anant cap a Lloret no té cap mena de sentit. Tindria més sentit que
des del Servei Català de Trànsit, que són qui posen els radars, haguessin acceptat la
proposta que es va fer al Departament i ara tindríem un radar a Terrafortuna o també
hauríem tingut un radar de tram com tenen en altres zones, siguin conscients que en
els radars de tram pot haver-hi una conductor que no respecti les normes ni les
velocitats, que entri dins el tram i que surti a Terrafortuna i no pugui ser sancionat; ia
això també s’ha de tenir molt en compte. Aquestes altres vies eren de les que se’ls
havia proposat entre altres millores. Estem al final d’un procés que és lent però que
portarà a garantir la seguretat als accessos als barris del nostre municipi, tenint en
compte que la següent fase és pavelló, Font del Pla i Salzes.

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

9.0.- RATIFICAR DECRETS D'ALCALDIA
9.1.- Donar compte decrets de l'Alcaldia termini febrer-març 2021
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació
63

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000689

Codi Segur de Verificació: 693e858a-5bd2-4607-a14b-cf74092cce16
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12697102
Data d'impressió: 27/12/2021 14:36:28
Pàgina 64 de 76

SIGNATURES

Ì693e858a-5bd2-4607-a14b-cf74092cce16vÎ

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 dona compte de les resolucions de l’Alcaldia corresponent als mesos de febrer i
març de 2021, que es reprodueixen en extracte.
DENOMINACIÓ

DATA

DEC RECONEIXEMENT FACTURES SUBMINISTRAMENT GAS-OIL
DEC FINALITZACIÓ EXPEDIENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DEC APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA SELECCIÓ INSPECTOR INTERÍ
DEC NOMENAMENT DE TÈCNICA MITJANA ENGINYERA
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS
DEC PAGAMENT RENOVACIÓ CARNET CONDUIR PERSONAL AJUNTAMENT
DEC BAIXA BÚSTIA 252
DEC MODIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER CAMINS PRV INCENDIS
DEC DESPESA ADQUISICIÓ MATERIAL FARMACIOLA BIBLIOTECA JOAN RIGAU I SALA
DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DIES 01.02.2021
DEC INICI EXPEDIENT RECLAMACIÓ PATRIMONIAL
DEC INCOACIO EXPEDIENT PER BII AL PADRÓ D'HABITANTS
DEC PROVISIÓ INICI EXPEDIENT DEVOLUCIÓ FIANÇA MENJADOR LLAR D'INFANTS
DEC PROVISIÓ INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI TELEVISIÓ
DEC AMPLIACIÓ DE JORNADA TÈCNIC MUNICIPAL ARQUITECTE
DEC RECONEIXEMENT FACTURES SUBMINISRTRAMNENT GAS NATURAL
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC RECONEIXEMENT FACTURES TELEVISIO DE GIRONA, S.L.
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIA LCOVID

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MATERIAL COVID ELEC PARLAMENT
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC PROVISIÓ INICI CONTARCTACIÓ OBRES ENTORN PAVELLÓ
DEC FINALITZACIO EXPEDIENT RECLAMACIÓ PATRIMONIAL
DEC RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FACTURA HONORARIS TÈCNICS ARQUITECTURA
DEC APROVACIÓ INCORPORACIÓ ROMAMENTS
DEC SUSPENSIO OBRES SENSE LLICENCIA A CAN BERNADI
DEC APROVACIO FACTURES EXTRRAJUDICIALS
DEC CONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL DIA 08.02.2021
DEC BAIXA BUSTIA 1192 CARRER CAMELIA 18
DEC ORDRE EXECUCIO REPARACIO CALÇADA C/ PEDRAFORCA
DEC ESMENA DE DADES MERCAT SETMANAL A PRECARI
DEC ESMENA DE DADES MERCAT SETMANAL A PRECARI
DEC ESMENA DE DADES MERCAT SETMANAL A PRECARI
DEC APROVACIÓ RECONEIXEMENT I LIQUIDACIO FACTURES
DEC APROVACIO PAGAMENT BESTRETA A PERSONAL AJUNTAMENT
DEC PAGAMENT AJUT FAMILIAR PER NAIXEMENT FILL A PERSONAL AJUNTAMENT
DEC INICI D'EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DEC AUTORITZACIO I DISPOSICIO DE DESPESES. RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
DEC BAIXA BUSTIA 510
DEC RECONEIXEMENT I REGULARITZACIO TRIENNI A PERSONAL AJUNTAMENT
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DEC BESTRETA PER DESPESES A JUSTIFICAR LLAR INFANTS
DEC DESPESA FARMACIOLA CENTRE CIVIC I CAN XIBERTA
DEC ALTA BUSTIA CARRER BEDOLL 79
DEC GRATIFICACIO 25 ANYS A PERSONAL AJUNTAMENT
DEC RECONEIXEMENT OBLIGACIONS FACTURES
DEC RECONEIXEMENT OBLIGACIONS FACTURES
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC DIPUTACIO DE GIRONA 2021. SUBVENCIONS PROJECTES POLITIQUES HABITATGE
DEC CONTRACTE MENOR DEFENSA JURÍDICA RECURS CONTENCIÓS 314/2020
DEC INCOACIO VEHICLE ABANDONAT
DEC INCOACIO VEHICLE ABANDONAT
DEC FINALITZACIO EXPEDIENT RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DEC RECONEIXEMENT OBLIGACIONS FACTURES
DEC APROV EXPE CONTRACTACIO ORDENACIÓ I MILLORA ENTORN PAVELLÓ
DEC DEVOLUCIÓ FIANÇA CONTR. MENJADOR LLAR D'INFANTS
DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 15.02.2021
DEC ADJUDICACIÓ CONTRACTE ASSESSORAMENT TÈCNIC
DEC TRAMITACIÓ REPARCELACIÓ VOLUNTÀRIA UA 18
DEC CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS
DEC BAIXA BUSTIA 1244 CARRER ALZINA 71
DEC SUSPENSIO OBRES SENSE LLICENCIA FINCA C/ DOLORS 1
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCEL.LA RONDA GOBA 150
DEC MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1-2021
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCEL GALCERAN 26
DEC CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT
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DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC DESIGNA DEFENSA JURIDICA CONBTENCIÓS 314/2020 B
DEC BAIXA BUSTIA 108 CARRER GREVOL 20
DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 22.02.2021
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC C/ MART 3
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCEL C/ MART 5
DEC ALTA BUSTIA CARRER AVET 34 36 CASA D
DEC ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ INSTITUCIONAL
DEC LLICENCIA OBRES 33.2021
DEC LLICENCIA OBRES MENORS 32.20202
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC APROVACIO HORES EXTRES I PLUSOS NOMINA FEBRER 2021
DEC ALTA BUSTIA CARRER ALZINA 71
DEC ADHESIO EDU 360 AJUNTAMENT DE VIDRERES
DEC BESTRETA CAIXA FIXA RANXO-CARNAVAL 2021
DEC NOMENAMENT MAXIMA URGENCIA DOS AGENTS INTERINS
DEC BAIXA BUSTIA 292
DEC APROVACIÓ DESPESES MEMBRES MESES ELECCIONS 14F
DEC CONTRACTE MENOR PAVIMENTACIÓ VIAL HORTS PERE PAU
DEC CONTRCTE MENOR SUBMINISTRAMENT
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DEC RETRIBUCIO CAP POLICIA LOCAL
DEC ADJUDICACIÓ SERVEI PLANA WEB, XARXES SOCIALS I PUBLICACIÓ LOCAL
DEC BAIXA BUSTIA 292
DEC SUSPENSIO OBRES SENSE LLICENCIA FINCA RONDA PARADIS 38
DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 01.03.2021
DEC ADJUDICACIO FINCA NUMERO 5720 (AIGUAVIVA PARC Z-37)
DEC ADJUDICACIO FINCA NUMERO 5679 (LA GOBA 743)
DEC ADJUDICACIO FINCA NUMERO 5081 (AIGUAVIVA PARC 174)
DEC ADJUDICACIO FINCA NUMERO 5471 (PUIG VENTÓS)
DEC ADJUDICACIO FINCA NUMERO 2889 (LA GOBA 601)
DEC ADJUDICACIO FINCA NUMERO 5482 PUIG VENTÓS)
DEC ALTA BUSTIA CARRER ARBOÇ 21
DEC APROV EXPEDIENT CONTRACTACIO COBERTURA TELEVISIVA TV GIRONA
DEC APROVACIÒ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCELA C/ FAR¡GOLA 34
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCELA C/ AVET 1
DEC APROVACIO TAXES INSPECCIO SALUT ALIMENTARIA
DEC APROVACIÓ PROJECTE OBRA HORTS D'EN PERE PAU
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS RECADER
DEC DENEGACIÓ CAMINADA POPULAR DIA DE DONA 8M
DEC ADJUDICACIO FINCA 5471 (PUIG VENTÓS)
DEC INCOACIO EXP. VEHICLE ABANDONAT VIA PÚBLICA
DEC INCOACIO EXP. VEHICLE ABANDONAT VIA PÚBLICA
DEC INCOACIO EXP. VEHICLE ABANDONAT VIA PÚBLICA
DEC ALTA BUSTIA CARRER AVELLANER 9
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DEC ADJUDICACIÓ FINCA URB.LA GOBA 613
DEC RESIDU SOLID VEHICLE ABANDONAT VIA PÚBLICA
DEC TERMINACIO CONVENCIONAL EXPEDIENT RECLAMACIÓ RESP. PATRIMONIAL
DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 08.03.2021
DEC DEVOLUCIO AVAL BANCARI CONNEXIÓ AIGUA FASE 2 A
DEC CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT VIAL
DEC APROVACIO OFERTA PUBLICA OCUPACIO
DEC ORDRE ENDERROC OBRES SENSE LLICÈNCIA FINCA CAN BERNADI
DEC COTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC EXP US INDEGUT D'HABITATGE EN CARAVANES
DEC INCOACIO EXP. PER VEHICLE ABANDONAT
DEC PAGAMENT SANCIÓ DE TRÀNSIT
DEC DECLARACIÓ VEHICLE COM A RESIDU SOLID (CHRYSLER)
DEC BAIXA BUSTIA 71 CARRER CRISANTEM 80
DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 15.03.2021
DEC DECLARANT COM A RESIDU SOLID VEHICLE AUDI
DEC INCOACIO BAIXES OFICI PADRÓ D'HABITANTS
DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ ABASTAMENT AIGUA EXERCICI 2020
DEC APROVACIÓ RISCOS ACTUACIO PAVIMEN HORTS PERE PAU (SUBSTITUCIÓ 163)
DEC ALTA BUSTIA CARRER CRISANTEM 80
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DEC BAIXA BUSTIA 1120 CARRER AZALEA 14
DEC PAGAMENT A JUSTIFICAR MATERIAL PISTES DE TENNIS
DEC CONTRACTE MENOR COMPRA ASFALT EN FREC
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS
DEC APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ PAGAMENT FAC. PORTERIES CAMP FUTBOL
DEC TERMINACIO CONVENCIONAL EXPEDIENT RECLAMACIO RESPON PATRIMONIAL
DEC DEVOLUCIO IMPORT BESTRETA SUB. DIPUTACIÓ GIRONA
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC INCOACIO EXPEDIENT VEHICLE ABANDONAT
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCE·LA C/ / GLADIOL 4
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCEL·LA CARRER DALIA 27
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCEL·LA C/ BEGONIA 16
DEC CONVOCATÒRIA JGL DIA 22.03.2021
DEC ORDRE EXECUCIO ABOCAMENT INCONTROLAT
DEC ORDRE EXECUCIO ARRANJAMENT CAMI VEINAL
DEC ORDRE RETIRADA RUNES
DEC CONBTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCELA C/ HORTENSIA 4
DEC CONTRACTE MENOR SERFVEIS I SUBMNISTRAMENT
DEC RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ V.P.
DEC APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 25032021
DEC ESMENA PRORROGA CONVENI CESSIÓ TERRENYS PER APARCAMENTS
DEC PROVISIÓ INICI EXP CONTRACTACIO ROBA LABORAL
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DEC CONVOCATÒRIA COM. INFORMATIVA PLE DIA 30.03.2021
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINOSTRAMENT
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC HORES EXTRES I PLUSOS PER NOMINA MARÇ 2021
DEC COMNVOCATÒRIA J.G.L. DIA 30.032021
DEC PETICIO PRORROGA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ARRENJAMENT ENTORN PAVELLÓ
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Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grupd SV-CP, pregunta saber per què a
través de la Carpeta del Regidor es troben que poen accedir als decrets, poden veure
el contingut de la resolució adoptada en el decret i en principi haurien de poder veure
l’expedient. Es troben que poden accedir a molts però quan són temes de convocatòria
o selecció de personal o quan són temes de nomenament de tècnics o quan són
temes de retribucions, policia, contractació, adjudicacions de contractes, aquests
temes estan d’alguna manera “capats” i no poden entrar-hi.
Continua dient, per exemple, la compra de 1.000,- € per fer una revista, o 1.000,- € pel
tema de la celebració del dia de la dona, aquests temes no hi ha problema i poden
accedir.-hi. En canvi, en altres temes de contractació, adjudicacions, etc. estan
“capats” i no els poden veure. Llavors demanen si hi ha alguna explicació de perquè
passa això i si poden solucionar-ho, perquè puguin tenir també tenir accés a aquests
expedients.
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Respon l’Alcalde que parlaran amb recursos humans i secretaria i preguntaran i/o
parlaran amb la Diputació.
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-EC-AM, manifesta que en relació amb el
que ha comentat el regidor Sr. Becerra, en el Ple de fa dos mesos ella mateixa va fer
un seguit de comentaris i va demanar certa informació. L’Alcalde li fa dir que això era
un tema tècnic, que s’adrecés a Serveis Tècnics i fins a data d’avui encara no ha tingut
resposta. Han passat dos mesos,.
Intervé l’Alcalde per dir que tenia entès que s’havien posat en contacte amb la
regidora.
Contesta la regidora que no, ni per facilitar-me els expedients que havia demanat ni
res. També havia demanat les hores extres del mes de gener i no té cap document ni
resposta.
Continua dient l’Alcalde que tenia entès que s’havien posat en contacte amb la
regidora. No fa masses dies que inclús quan va parlar-ho amb la persona.
Recursos Humans pregunta la regidora?
Si, contesta l’Alcalde, li van dir que s’havien posat en contacte amb la regidora.
Torna a afirmar la regidora que ningú s’ha posat en contacte amb ella.
Reitera l’Alcalde que va transmetre aquesta ordre al Departament corresponent.
Manifesta la regidora que va presentar una instància perquè fos més formal però no ha
obtingut resposta. I en aquest sentit reitera el que ha dit el St. Becerra, se’ls està
amagant el dret la participació política, que és la seva feina com a regidors de
l’oposició, i aquesta manca d’informació impossibilita que puguin fer la seva feina com
a regidors polítics.
L’Alcalde respon que segons la regidora se li està negant la informació, però pel que té
entès en altres ocasions la regidora ha trucat a Recursos Humans i li han portar els
expedients i la regidora els ha pogut mirar. També la regidora ha parlat amb Secretaria
i també li han comentat inclús la setmana passada van poder parlar amb Secretaria i
van acordar algunes de les mocions que s’han aprovat avui.
Si no ho té entès malament també tresoreria quan la regidora li ha fet alguna petició
també li ha donat la informació necessària, se li ha respost i se li ha comunicat .
Reitera la regidora que no tenen accés a aquests expedients.
Torna a repetir l’Alcalde que se li ha donat. Entén que si en algun moment té un
problema no hi ha cap raó perquè no els ho pugui comunicar o, ja que parla amb els
tècnics de l’Ajuntament els hi ho pugui comunicar, i ells ja li donaran resposta, tal com
han fet en diverses ocasions en els últims temps. Diu la regidora que se’ls nega la
informació i resulta que per altra part li diuen a l’Alcalde que quan la regidora els ha
demanat quelcom o fet alguna consulta ja se’ls ha donat resposta.
Respon la regidora que no, que aquests últims mesos no li han respost.
L’Alcalde té entès el que li ha manifestat abans i per tant si en algun moment no li han
transmès o ha tingut algun problema doncs ha de transmetre-ho i se li facilitarà. En cas
contrari és per algun motiu en el tema dels decrets a nivell de recursos , deu tenir
algun significat, no ho sap. No obstant, té entès que quan se’ls ha demanat
informació se l’ha respost.
Torna a reiterar la regidora que en aquests últims dos mesos no, però que amb
anterioritat sí.
L’Alcalde reitera que per part de L’Ajuntament no hi ha cap problema. Si s’ha produït
algun problema en algun tema demana a la regidora que hi transmeti i es facilitarà la
resposta per part dels tècnics, perquè els mateixos tècnics l’informen dels temes que
han donat resposta. Precisament la setmana passada li ho van comentar i ara el que li
sorprèn és que la regidora manifesti que li estan negant la informació.
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Llavors, conclou la regidora, que si l’equip de govern no té cap problema en facilitarlos la informació, serà genial, tindran tota la informació i els facilitarà la seva feina.
Conclou l’Alcalde que no hi ha cap problema.
Doncs genial, torna a repetir la regidora. Tots contents.
L’Alcalde enumera totes les informacions que se li han facilitat a la regidora.
Respon la regidora que veu que l’Alcalde està molt informat de totes les consultes
efectuades.
Si hi ha alguna errada, manifesta l’Alcalde, la regidora només li ho ha de dir.
Contesta la regidora doncs, que li ho està dient.
Replica l’Alcalde que no cal que la regidora esperi dos mesos, li ho pot dir abans.
La regidora pregunta si l’Alcalde, com a regidor de governació li podrà respondre sobre
dos decrets que no ha pogut consultar. Es tracta del decret 135 de 25 de febrer de
2021 que fa referència a la contractació de dos agents interins. Pregunta com s’han
escollit aquestes persones, quina publicitat s’ha fet d’aquestes places, qui les ha
valorat, una mica si se li pot fer un resum de com s’ha fet la selecció de les dues
persones que s’han contractat.
Contesta l’Alcalde que prefereix que d’aquest tema prefereix que se li doni tota la
informació des del Departament de Recursos Humans com en anteriors ocasions.
Contesta la regidora que només han pogut llegir els acords i es parla de màxima
urgència i des del seu punt de vista aquesta màxima urgència no existeix. La urgència
no existeix perquè els agents que se substitueixen, segons l’acord, és perquè van a
l’escola i la preinscripció es va fer el mes de novembre. Llavors, segons e l punt de
vista del seu grup, veuen que aquesta urgència no existeix, atès que ja se sap amb
molts mesos d’antelació que hi hauria aquesta manca de personal.
Reitera el Sr. Alcalde que la regidora parli directament amb el Departament de
Recursos Humans o Secretaria, que li donaran resposta respecte quin tràmit s’ha
seguit i perquè.
Manifesta la regidora que també es dirigirà als Serveis Tècnics per preguntar sobre el
decret 140 del dia 26 de febrer de 2021, pel qual s’assigna un plus a l’agent en
funcions de Cap, com ja havíem comentat en anteriors plens aquest plus no els
sembla correcte perquè la persona a la qual se li assigna nom compleix els requisits
que estableix la llei 16/1991 i ho demostra el fet que s’han dut a terme fins a 4
procediments i cada vegada s’han hagut de tirar enrere perquè no s’ajustaven a dret.
En aquest sentit també es posaran en contacte amb ells per demanar aquest
expedient.
Intervé l’Alcalde per dir que com molt bé la va informar el cap de Recursos Humans
quins eren els procediments que s’havien anat seguint per arribar a aquest punt . Al
final l’equip de govern ha arribat duent a terme el que la Generalitat de Catalunya i el
Departament d’Interior els han dit.
La regidora intervé per dir que ja el té aquest e-mail, precisament des dels Serveis
Tècnics els li ho van facilitar, però no fa referència a cap article ni a cap normativa en
concret, i també hi ha un e-mail de la Diputació de Girona, concretament de Recursos
Humans, que hi diu, que aquesta persona no té la capacitació, no té els requisits
necessaris per ocupar aquest lloc, i ho diu la Diputació.
L’Alcalde reitera el que li ha dit abans, que hauria de parlar amb elm Departament de
Recursos Humans i potser algun d’aquests correus ja se li ha facilitat res, tal com deia
la regidora, que li negaven la informació. Per tant, de negar-li res, i potser aquests
correus que comenta la regidora, s’han de completar amb d’altres correus que hi hagi,
com ha pogut evolucionar. Ell mateix demà també ho mirarà, parlarà amb ell, i si no
recorda malament no creu que hi hagi cap e-amil de la Diputació dient elm que la
regidora comenta, però per si de cas.
La regidora diu que si l’Alcalde necessita més detalls el hi pot facilitar.
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Respon l’Alcalde que demà hi parlarà amb el Departament. Demà s’ho miraran, això
s’ha de mirar amb el contingut de tots els procediments que s’han dut a terme en
aquest procediment.
Aprovació
Els regidors es donen per assabentats de la relació de resolucions de l’Alcaldia.

10.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
11.0. -INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I PRECS I PREGUNTES
- Dins del capítol d’Informació de l’Alcaldia informa fa unes quantes setmanes s’està
tirant vinagre allà on hi ha herbes als carrers del municipi. El vinagre és 100%
ecològic, no hi ha problemes i aquest vinagre serveix per matar les herbes. Això ho
estan duent a terme des de la brigada municipal; fa un temps enrere això no era
factible, ara s’ha de veure si això serà factible, s’estan fent les proves a tot el terme
municipal de Vidreres, de mica en mica, i en les propers setmanes es veurà si està
funcionant o no està funcionant. Pel cas que funcionés podran seguir amb aquest tipus
d’ensulfatament, que és 100% ecològic, és vinagre, i si es comprova que no està
funcionant s’hauran de cercar altres mesures perquè pugui funcionar i puguem treure
les herbes dels carrers. Hi ha molta feina i s’hi està treballant.
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que agraeix molt
aquesta explicació perquè precisament era una de les preguntes que tenia anotades
per fer en el torn de Precs i Preguntes perquè va veure personalment com llençaven
alguna cosa i no sabia què era. Agraeix l’explicació. Només una consulta, com és que
fins ara no ho feia la brigada sinó que ho feia el servei de neteja? Com és? A què és
degut aquest canvi?
El regidor Sr. Enric Gual manifesta que fins ara es necessitava un carnet especial per
poder tirar el Glifosat, amb uns cursos, etc., però amb el vinagre no és necessari. La
regidora agraeix l’explicació.
S’entra en el capítol dels Precs i Preguntes.
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, vol fer tres precs.
- Els veïns del barri d’Aiguaviva sembla que fa un temps que van presentar unes
instàncies demanant la possibilitat de fer un parc saludable, un parc de salut a l’estil
de l’existent a Mas Flassià, sobretot en un espai que tenen verd, i voldrien saber com
està el tràmit perquè sap que han estat parlant amb el regidor, creu que Lluís Galobart,
i volien saber quins passos es fan, etc. Van fer la consulta a la Diputació, el Dipsalut.,
i els van dir que ells estan oberts a la instal·lació de Parcs de Salut i qualsevol
Ajuntament que es vulgui posar en contacte amb ells que ho parléssiu, perquè era
viable, i en aquest sentit volien saber quins passos s’estan fent, si ho veuen factible o
no i per quan podria ser una realitat.
-El segon prec han vist en el BOP de Girona que hi ha hagut una publicació al 25 de
març es va publicar una llista d’uns trenta-quaranta decrets de contractació o
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nomenament de personal. Hi ha un article de la Llei, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, a l’article 291.3 diu que quan es facin contractacions d’urgència o que no
segueixin els tràmits normals de la contractació pública s’haurà de fer publicació al
BOP o en el DOGC i acte seguit aquest nomenament o contractació s’haurà de posar
en coneixement del Ple en la primera sessió que celebri el Ple. Mirant aquesta llista
veuen que són pràcticament 40 contractacions que en dos anys l’Alcalde ha fet per
decret però aquests decrets no han estat publicats de forma individual i no se n’ha
donat compte en el Ple següent, tal com diu aquest article. Volien saber o que el Sr.
Secretari fes un informe en relació a aquest aspecte perquè no es fa en el moment que
toca, estan parlant de gairebé 2 ó 3 anys de decrets publicats i perquè es fa d’aquesta
manera, agrupats, i també havent estat d’aquesta forma agrupada de 40 decrets per
què no s’ha portat al Plenari següent a la publicació, és a dir, es publica el 25 de març,
per què en aquest plenari, tal com diu l’article de la llei no se n’ha donat compte al Ple
de totes aquestes contractacions fetes per tràmits d’urgència, etc.
A continuació formularà la tercera pregunta, tot i que per instància ja n’hi faran més,
per no allargar-se.
- La tercera pregunta és que tornen a insistir sobre els defectes que té el registre
d’entrades i sortides i, sobretot, l’accés que tenen a través de la Carpeta del Regidor.
El seu grup vol fer un prec consistent en el següent: Veure si es pot convocar una
reunió o bé tots els regidor o bé els portaveus, en la qual cadascú porti el seu portàtil
o el seu aipad i es faci comparativa de quin accés tenen els diferents regidors per
veure si tenen el mateix accés a la informació o no tenen el mateix accés i si el registre
d’entrada que els surt als regidors de l’oposició és el mateix registre d’entrada que els
surt als regidors de l’equip de govern. Més que res perquè porten quatre anys que hi
ha un munt de salts de numeració, un número de registre i després hi ha 40 registres
o més que no es poden veure, que no es donen a conèixer, hi ha tres que no hi són,
després un número repetit 8 vegades, etc. És un procés de quatre anys, i ell
personalment va fer una instància, que anem repetit instàncies, i ara ja va fer uns
instància, fa dos o 3 mesos, indicant que si no se solucionava l’única solució que li
queda al seu grup, no ho han fet mai i no els agradaria arribar-hi, però ho posaran en
coneixement de la fiscalia o del Jutjat de Guàrdia, perquè el fet de que el Registre
d’Entrada i Registre de Sortida no estigui...
Interromp l’Alcalde per dir que suposa que el regidor deu voler dir suposadament, en
la seva intervenció deu voler dir suposadament, entén o vol entendre, perquè és clar
que estigui dient que aquí hi ha algunes coses que és tan fàcil com haver-ho
preguntat, haver-ho consultat i li haguessin donat resposta.
Fa 4 anys repeteix el regidor, que els regidors ho denuncien en el Ple, quatre anys.
Continua l’Alcalde dient que no hi ha cap problema. Faran una reunió, faran una reunió
i que també hi hagi la part informàtica de l’Ajuntament, que ho puguin veure, però
abans també hauran parlat amb els que fan la gestió, que per un costat hi ha
l’Administració Oberta de Catalunya però que per l’altre costat també tenim el
programa de la Diputació de Girona, què és el que està succeint, perquè a vegades
poden haver-hi hagut errors en aquests processos, com és obvi. Serà bo que abans de
donar una interpretació, novament, perquè avui això és el dia de les interpretacions,
novament que en puguem haver parlat i que potser, a vegades potser és fàcil enviar
un missatge i dir: hi ha aquest tema , a veure què passa. Parlem a nivell tècnic i
segurament pot haver-hi algun perquè una instància que no hi és, alguna que hagi
pogut saltar, algun error que pugui haver-hi, quelcom que hagi pogut succeir.
Intervé la regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC.AM, per dir que no és una en
concret, és que són moltes.
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L’Alcalde diu que no és que no pugui ser. A vegades, si són vàries, pot haver-hi un
error informàtic, i això si respon l’informàtic dient que pot haver existit un error, o un
fallo del sistema, o que hagi passat quelcom, pot haver quedat pendent alguna cosa
que hagi pogut entrar, perquè ha quedat allà i després entra al cap de dos dies. Pot
haver existir una fallada. Docs si hi ha fallades se solucionen, es veuen i si els grups
ho han pogut veure és tan fàcil com transmetre-ho. S’ha de buscar la solució, no hi ha
cap problema. Per part de l’equip de govern ja els ho diu, que faran una reunió de
portaveus, si els sembla, el Sr. Becerra, la Sra. Clapés, el propi Alcalde i el Sr.
Secretari, si li sembla, i l`informàtic i veurem què és el que ha succeït. Per altra banda
preguntarem a la Diputació què és el que ha pogut succeir en alguns registres que no
han entrat.
La regidora Sra. Anna manifesta que al registre no hi ha ningú de l’equip de govern
Clapés manifesta que la sensació que dona no és que hagi estat un error puntual, sinó
que sembla que es faci una selecció, o sigui, aquests temes entres i aquests no
entren.
L’Alcalde manifesta que al registre no hi ha ningú de l’equip de govern.
La regidora manifesta que potser s’haurien de donar les ordres des de l’equip de
govern al tècnic responsable.
Replica l’Alcalde que potser aquestes interpretacions que igual es volen donar són
tècniques totalment i ha succeït alguna cosa.
La regidora respon que per això li estan exposant.
L’Alcalde manifesta el que ha dit la Sra. Clapés s’hi hauria de posar “presumptament” i
no costaria res que si hi ha alguna cosa així que els ho comentin. que els ho diguin.
La Sra. Clapés manifesta que en la reunió que es diu que es convocarà en parlaran i
ho solucionen.
Repeteix el Sr. Camps que no hi h cap mena de problema.
Com a resposta al Sr. Becerra, manifesta l’Alcalde que respecte el llistat de 30 ó 40
decrets que el regidor ha esmentat, el Sr. Secretari ja mirarà per què ha anat així o
perquè s’ha fet. Pregunta al Sr. Secretari si hi podrà donar resposta i pel que fa a la
demanda d’un parc saludable és un tema que el regidor Sr. Galobart una vegada al
mes es va reunint amb les persones de l’Entitat i demana al regidor que li digui quin
dia d’aquest ,es d’abril s’hi ha de reunir perquè hi ha d’anar també l’Alcalde.
Intervé el regidor dient que això dels parcs ho estaven valorant i ho van parlar amb a
Diputació S’acabarà de mirar per veure com queda.

La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta el, següent:
- La pregunta s’adreça al Sr. Francesc Baltrons. En relació al tema de la Ràdio
Vidreres fa molts anys es volia aconseguir la llicència municipal per legalitzar-la. Creu
que té un cost aproximat de 3.000,- € aconseguir aquesta llicència, no n’està molt
segura del cost. Pregunta si tenen intenció de seguir amb aquest procediment
d’intentar aconseguir aquesta llicència o bé la ràdio s’anirà morint, ja que sembla que
cada vegada té menys activitat.
- En relació a la plaça d’Inspector de la Policia pregunta com està aquest expedient,
quantes persones s’hi han presentat i en quin punt estem.
La regidora Sra. Eva Trías, del mateix grup VST-ERC-AM manifesta el següent:
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- En relació a la consulta sobre el Correbous, falta molt de temps, no saben si hi haurà
Festa Major o no, però com que recorda tot el procés que es va engegar, que hi havia
uns terminis, era per saber una mica si s’estava començant a plantejar o quina era la
intenció.
- L’altra pregunta és referent a un acte que se’ls va denegar, que van sol·licitar el
teatre , que el dia 23 de gener aquest acte es va fer a Riudellots de forma híbrida,
presencial i virtual, a causa de la pandèmia, en el qual es va presentar un llibre de la
Jane Díaz. El seu grup va sol·licitar fer-ho a Vidreres i per aquest motiu es va demanar
el teatre i la Plaça 1 d’Octubre i se’ls va denegar al·legant que per respecte a moltes
entitats que demanen ocupar espais municipals no es podia permetre, i llavors es va
fer a Riudellots, on es va permetre fer aquest acte. Estem sentint que des de l’inici de
la pandèmia els teatres són espais segurs i que si es compleixen una sèrie de requisits
i protocols s’hi poden realitzar actes. Això entenen que era vigent el 23 de gener i ara
ho és. D’aquí la seva pregunta: Saben que el dia 20 i 21 de març es va celebrar al
teatre de Vidreres un Congrés de Joventuts Nacionalistes de Catalunya i volen
preguntar si el dia 23 de gener que el seu grup municipal volia fer l’acte el teatre
estava tancat per Decret i els dies 20 i 21 de març, quan es va fer aquest altre acte de
la Joventuts Nacionalistes de Catalunya es va aixecar aquest decret per permetre
aquest acte. Demana si existeixen aquests decrets, ja que el seu grup no els ha sabut
trobar i demanen si els poden fer arribar aquests decrets. El seu grup ho vol saber
també per respecte a la resta d’entitats de Vidreres, a les quals aquesta informació
també els interessa..

L’Alcalde manifesta que si vol la regidora començaran pel tema del correbous. Va dues
o tres setmanes que n’estava parlant amb el Sr. Secretari i estem a l’espera que la
Generalitat de Catalunya els doni una resposta per si es pot recuperar tot el
procediment que s’havia dut a terme en el seu dia, perquè com que va quedar suspès
si es permetia a l’Ajuntament tornar-lo a activar.
En el moment en què es disposi de la resposta per part del Govern de la Generalitat
l’Ajuntament el que farà és reunir.-se amb les dues entitats i tornar a iniciar tot el
procediment, tenint en compte que esperen que pugui ser àgil. D’això fa tres
setmanes, en varen parlar també la setmana passada, en van parlar fa dues
setmanes, es van fer les trucades pertinents al Departament a l’espera de la resposta
respecte si es pot fer o no es pot fer la consulta. En el moment en què tinguin la
resposta serà qüestió de tornar a iniciar o reprendre l’expedient per a la celebració de
la consulta, i esperen que pugui ser àgil.
- Pel que fa al tema del teatre la petició la varen fer en el moment en què la
Generalitat de Catalunya fa una normativa més laxa que la que hi havia setmanes
abans, i per aquest motiu e va poder permetre. L’Ajuntament fa la previsió en el
moment en què surt el Govern, la Consellera de Sanitat del partit de la regidora, surt la
Consellera Budó, del partit de l’alcalde, el Conseller d’Interior, parlen tots i en aquell
moment acaben deixant que sigui tot una mica més lax. I per tant, en aquells
moments, les restriccions que hi havia no eren les mateixes existents amb anterioritat.
Per això va haver-hi aquest canvi. Segur que se’ls va donar resposta des de l’àrea. La
setmana de l’acte en aquells moments estaven permeses activitats extraordinàries.
Contesta la regidora que hi havia diverses resolucions però es va haver de traslladar a
Riudellots.
Intervé l’Alcalde per dir que en aquest tema, si ha anat veient la regidora, s’ha cenyit
molt al que anava marcant la normativa. Hi ha hagut municipis que s’ha pogut veure
que feien actes amb 250 persones en un mateix lloc, en un mateix espai, inclús
publicitaven que farien menjar, que donarien menjar, quan des del Procicat això és
prohibeix.
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La regidora manifesta que entén que des del govern es va decidir no fer-ho, tot i que
en teatres en podia fer. Si l’Ajuntament s’ha anat cenyint al que anava marcant la
normativa, en aquest cas el que permetia ...
Interromp la regidora per dir que des del gener es fan actes a Girona, a Lloret, a
Bescanó, a Riudellots la mateix setmana. Llavors entén que aquest és un tema que és
de govern.
L’Alcalde manifesta que se’ls va respondre, se’ls va enviar, les resolucions existents.
Sí, confirma la regidora, es van enviar. Correcte, ella no diu el contrari.
L’Alcalde puntualitza que si alguns Ajuntaments s’han volgut arriscar... Es dona la
circumstància que algun tècnic municipal va parlar amb els tècnics d’altres municipis i
se’ls va aclarir que a Vidreres no es permetia, ja que les resolucions estaven molt
clares i no es podien celebrar, però tot i així altres Ajuntaments les van autoritzar.
Cada Ajuntament és responsable de les decisions que prengui. Què més voldria ell,
com Alcalde, que a Vidreres s’haguessin pogut celebrar actes, si volien fer un acte el
poguessin fer, que haguessin fet la Festa major, la Festa de la vellesa, la festa de la
Cervesa, totes les activitats que s’estaven fent. Què més voldria! . Però si agafen les
resolucions, les analitzen, estan claríssimes que no es poden fer, que no es poden
autoritzar, els saps molt de greu, i en un moment en què les normatives es tornen una
mica més laxes, que es permeten activitats extraordinàries és quan en aquell moment
es fa la petició i es pot tirar endavant.
La regidora manifesta que la pregunta era el tema del decret. No hi ha decret, oi?
Llavors era perquè entén que aquesta resolució es pot agafar i des del govern es pot
decidir lícitament no fer cap acte i decidir que no es fa. Això ho entenen. El tema és
que si hi havia un decret i el teatre estava tancat . Això és el que el seu grup havia
cercat, el decret que no existeix autoritzant l’acte. Si no hi és perquè va ser una
decisió segons la resolució, ja està, era aquesta la pregunta.
L’Alcalde puntualitza que la resposta és clara. Si hi ha resolucions que a l’Ajuntament
els venen a través del Procicat, que passen a les àrees corresponents, a les quals
l’Ajuntament ha anat fent cas davant la situació de la pandèmia, com pot dir-li al tècnic
municipal que es pot fer, és com la caminada que vostès van fer. En aquell moment
l’Ajuntament no podia autoritzar-ho, i se’ls va fer una resolució dient que no es podia
autoritzar, però vostès ho van fer, van tirar endavant la caminada . En aquest cas
dius: és pot fer la caminada? Internament sí que es pot fer, perquè tots nosaltres, els
que estem aquí, si mantenim les distàncies, si fem grups bombolla, o si fem grups de
sis persones o grups de quatre, perquè tot va canviant, potser sí que podem fer la
caminada i podem, anar fins a dalt del castell, o podem anar a altres llocs; però si es
demana si l’Ajuntament ho pot permetre amb les restriccions que els arriben des del
Procicat, des dels Departaments de la Generalitat, el que els diuen des dels
departaments (Interior, sanitat, etc), tots van enviant les seves disposicions, el que no
pot fer el tècnic, a la vista de la documentació rebuda és dir que poden fer la
caminada, els actes, etc.
La regidora manifesta que entén el que exposa l’Alcalde però s’ha de ser coherent, la
caminada va ser el 8 de març i aquest acte va ser el 20 i el 21 de març, a dins el
teatre.
Intervé l’Alcalde per dir que la normativa va canviar. Avui mateix, a les 2 del migdia, els
han dit que la normativa canvia a partir del dijous a la nit, o sigui a les 24h 1’ entra la
normativa i no podem sortir de la comarca, llevat que hi hagi alguns motius obvis,
treballar o els motius que permeten circular. No podem sortir, doncs això, el dia 8 de
març la normativa era una i...
Respon la regidora que això ho entén, que només vol arribar a que els teatres...
Manifesta a continuació que no vol allargar més el tema però si els teatres estaven
oberts, està dient que el poble que fa un acte al teatre ho està fent malament? A nivell
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legal podien tenir represàlies i no és així, ja que en els teatres es podien fer actes.
Llavors és així, els teatres estaven oberts.
Contesta l’Alcalde que la normativa és la que és, i que va haver de signar un decret
denegant l’acte a contracor, perquè si vostè volia fer la caminada, per què no la pot
fer?
No els va arribar res formalment manifesta la regidora.
L’Alcalde continua dient que faci la caminada, no hi ha cap problema. Es va estar
parlant el nostre tècnic amb una altra persona del seu grup, i se li va explicar. Volen
fer-ho? Faci-ho, no hi ha cap problema.
La regidora diu que la seva última frase és que la caminada ... Si, entén el que diu
l’Alcalde però la normativa dels teatres...
Repeteix l’Alcalde que els tècnics li van dir que no es podia autoritzar, però si al cap
d’una setmana això canvia després és quan pots fer una petició. El que és més
preocupant és el que li ha dit, si es fa, alguns que facin el que creguin, que respectin
les normatives, que facin els seus plans però que ho respectin.
La regidora replica que era com la normativa dels teatres, no va canviar.
Contesta l’Alcalde que les persones han d’estar tancades al poble, i han d’estar
tancades a la seva comarca, però quan es van fer les eleccions ens podíem moure per
tot arreu.
La regidora, per tancar el tema, la normativa dels teatres no va canviar, perquè això ho
han consultat, i no va canviar durant aquest temps, al teatre es podia fer el mateix, ho
ha preguntat, s’han assessorat i des del gener, febrer, març, aquesta normativa en
teatres no es va modificar.
Continua dient que la caminada és una altra cosa, eren altres departaments.
Simplement era això, i ja està, realment era preguntar això i ja està.
L’Alcalde respon que li dona la resposta. Si el que els envien des del Procicat no ho
permet, ell com Alcalde no li ho pot permetre. Manifesta que hi ha llocs amb
programació estable que s’acaba permetent on hi ha programació estable. Si no era
així els temes extraordinaris...
Manifesta la regidora que es tracta de reivindicar que la cultura és segura i això es diu,
tots els grups ho diuen, i a l’hora de la veritat no pot ser que en un municipi es pugui
fer el mateix acte i en un altre no. Simplement és això, la normativa no va canviar i és
una cosa que tothom s’omple la boca de dir que la cultura és segura i després s’aplica
diferent. No és just tampoc.
Repeteix l’Alcalde que és per programacions estables. Què vol que li digui? És el que li
està dient. L’Ajuntament va organitzar els Reis i què més haguessin volgut que
estiguessin tots en un mateix lloc, on hi haguessin pogut haver els 150 ó 300
criatures, que haguessin pogut estar tots repartits, què més haguessin volgut! Però si
no es permet no es permet. N’hi havia que volien fer cavalcades i els ho van prohibir.
La regidora intervé per dir que l’acte de les joventuts nacionalistes no era una
programació del teatre.
Respon l’Alcalde que si els diuen que si no és una programació estable de música o
dansa o una altra cosa no es pot, i per això se’ls ho comunica., i també se’ls comunica
una caminada. Que li hagi de comunicar i que li hagi de dir: No, vostè no pot fer una
caminada, a l’aire lliure,.
Que sí, que si, manifesta la regidora. Ara no està sent coherent perquè no és estable
el tema de les joventuts nacionalistes.
Manifesta l’Alcalde que l’Ajuntament no pot i la resta li recorda que la normativa canvia
en temes extraordinaris.
La normativa no ha canviat, segons la regidora pel que fa al teatre, i les joventuts
nacionalistes no és un acte que sigui programació del teatre.
Intervé l’Alcalde per dir que escolta qui vol escoltar i la resta només sent. En temes
que són programats, de programacions estables, de música, dansa o teatre, es pot
arribar a permetre. En temes que són extraordinaris, com era el cas que va presentar
el grup de la regidora, no es podia permetre. La normativa canvia i permet que es
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puguin fer actes o actuacions extraordinàries en aquell moment i encara està actiu, i
així és com els ho transmeten, i així és com els ho diuen, i per tant en aquell moment
es pot autoritzar l’acte. Si la regidora hagués demanat el mateix aquella setmana se li
hagués permès. En aquells moments en què el seu grup volia fer l’acte només en
podia fer amb programació estable, i després hi van afegir activitats extraordinàries.
Però en aquell moment no ho tenien fins aquell moment, fins aquell moment no ho
tenien. I a Vidreres no tenien una programació estable , i potser algun d’aquests
municipis sí que tenen alguna programació estable, però a Vidreres no la teníem.
Com ho havíem, de fer? Això és el que es transmet a l’equip de govern i en
conseqüència s’actua. Vostès volien fer una programació estable? La normativa no ho
permetia. Hi ha un canvi de la normativa i després ho permet. Per tant, s’ha seguit el
que se’ls ha transmès des del Procicat. S’ho han estat mirant, s’ho han mirat molt bé
perquè n’eren molt conscients que s’acabaria preguntant què havia passat. Es va mirar
bé, no eren programacions estables. No n’hi ha cap de programació estable a
Vidreres. En temes extraordinaris hi ha un moment en què hi ha un canvi, i quan hi ha
un canvi es permet. Avui els han dit el del confinament i pot ser que els ho canviïn una
altra vegada. Per altra banda no troba correcte que se’ls hagués de dir que no podien
fer la caminada, tal com va haver de dir-los. Però és el que els van transmetre. No
podien autoritzar-ho.
.
- En relació a la consulta de Ràdio Vidreres pregunta al regidor Sr. Francesc Baltrons
si vol donar resposta o bé si vol posar-se en contacte amb la regidora Sra. Anna
Clapés, atès que són les dotze de la nit.
Respon el Sr. Baltrons que ja els passaran la informació respecte el que s’està
treballant.

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.

- Pregunta la regidora respecte el tema de l’Inspector.
Contesta l’Alcalde que en el moment en què es parli amb Recursos Humans se li
explicarà tot el procediment que s’ha seguit, tal com s’ha fet en altres ocasions.
Pregunta la regidora si hi ha preguntes del públic.
Respon l’Alcalde que no en té cap que se li hagi f et arribar.

I sense cap altre assumpte d’interès per tractar ni senyor regidor que vulgui fer ús de la
paraula, el senyor Alcalde desitjant que tothom estigui bé de salut dona per acabada la
sessió quan són les onze hores i deu minuts de la nit, de la que se n’estén aquesta
acta que sigma el Sr. Alcalde juntament amb mi, el Secretari que en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor
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