Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/4

PLE

Ordinària

Data

5 / de maig / 2020

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:40 hores

Lloc

SALA DE PLENS VIRTUAL

Presidida per

DAVID FONT SIMON

Secretari

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77745335E

ALBERT XOY SERRA

SÍ

77746641V

ANNA FERRER COMA

SÍ

39362101Q

DAVID FONT SIMON

SÍ

39388643Q

David Saborido Gonzalez

SÍ

77732419D

JOSEP CAMPS CALVERAS

SÍ

39381475R

LLUÍS VALL CARRILLO

SÍ

39378755H

MIQUEL SERRA PEÑA

SÍ

40990957N

SANTI FELIUS MUÑOZ

SÍ

39343075B

TERESA TERRICABRES POUS

SÍ

77743537H

YASMINA SERRI CAMPRUBI

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0003 Data: 03/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 03/06/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 03/06/2020
HASH: 0f8ecf8220a78e7a22e9b67597e8556c

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova per unanimitat

Expedient 559/2020. Cessions de Béns. Cessio gratiuta de domini d'un terrenys a la
Generalitat de Catalunya per a la construcció de l'estació d'autobusos

Vist que va ser emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir en
relació amb la cessió.
Vist que es va emetre informe dels Serveis Tècnics Municipals en relació amb les característiques del
bé immoble a cedir.
Vist que es va incloure en l'expedient memòria justificativa de l'oportunitat de la cessió, així com de què
les finalitats que persegueix redunden de manera evident i positiva en benefici dels habitants del terme
municipal.
Vist l'Informe de Secretaria
S’ACORDA
PRIMER. APROVAR expedient de modificació de la naturalesa jurídica del bé de propietat municipal, de
servei públic a patrimonial de 1.502,00 m2. Llindes: al nord amb terreny de l’Ajuntament de Gironella, al
sud amb terreny de l’Ajuntament de Gironella, a l’est amb terreny de l’Ajuntament de Gironella i a l’oest
amb l’Avinguda Catalunya
SEGON. INICIAR expedient de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, d’una peça de
1.502,00 M2 del be:
Titular: Ajuntament de Gironella. CIF P0809100A
Localització: Avinguda Catalunya
Tipus de sòl: Urbà. Sense edificar.
Superfície total finca: 4.628 m2
Referencia cadastral: 7445115DG0574N0001GF
TERCER. SOTMETRE a informació pública l’esmentat expedients per un termini de 30 dies hàbils, a
comptar a partir del dia següent hàbil al de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
Província, publicant-se així mateix en un dels diaris de major difusió i tauler d’edictes electrònic, d’acord
amb el que preveu el punt tercer de l’esmentat article 49 del Reglament del Patrimoni,

El Sr. David Font explica que es proposa la cessió d’un terreny de 1.502m 2 a la Generalitat de
Catalunya per poder-hi ubicar l’estació d’autobusos del municipi. Vam fer tràmit inicial
d’aquesta cessió, va ser d’una parcel·la més petita en temes de m 2 i la direcció general de
patrimoni de la Generalitat la va rebre va dir que no era suficient per poder- hi emplaçar tota
l’estació d’autobusos i demanaven que la peça fos més gran. Per això, uns mesos enrere
vam fer la modificació urbanística perquè fos un terreny qualificat d’equipaments i ara volem
Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

ACTA DEL PLE

Vist que, amb data 24/04/2020, es va iniciar per l'Alcaldia expedient per procedir a la CESSIÓ
GRATUITA DE DOMINI D’UN TERRENY A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DE BUS
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

iniciar els tràmits d’iniciació de la sessió d’aquesta pastilla que es va fer la modificació cap a
la Generalitat de Catalunya per començar a avançar amb els tràmits d’exposició publica i
agilitzar el procés per poder tenir l’estació al municipi.
El Sr. Albert Xoy respon que com han mostrat sempre es necessita que aquesta
infraestructura es porti a terme el més ràpid possible i hi estan a favor.

Expedient 546/2020. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació).
Reglament del Consell de Salut de Gironella

A favor

ALBERT XOY SERRA
ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
David Saborido Gonzalez
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS
YASMINA SERRI CAMPRUBI

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Considerant que per Provisió d'Alcaldia de data 16 / d’abril / 2020, es va sol·licitar informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar EL
REGLAMENT DEL CONSELL DE SALUT DE GIRONELLA.

Número: 2020-0003 Data: 03/06/2020

Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al mateix l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL CONSELL DE SALUT DE GIRONELLA,
en els termes que figura en l’expedient.
SEGON. Donar audiència prèvia a les Associacions veïnals i de defensa dels consumidors i
usuaris establerts en el seu àmbit territorial que estiguin inscrits en el Registre d'Associacions
Veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa a fi de la disposició, i recaptar
directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o
representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per
la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte.
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Considerant aquest informe que va ser emès en data 22/04/2020 i vist l'avantprojecte elaborat
del REGLAMENT DEL CONSELL DE SALUT DE GIRONELLA,

TERCER. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o
Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un termini de
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les
reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://gironella.eadministracio.cat].
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.

El Sr. David Font afegeix que s’aprova el reglament que ha de regir el Consell Local de Salut,
que es crearà a posteriori, però es marquen les pautes a seguir per complir el Pla Local de
Salut.
El Sr. Albert Xoy afegeix que després de llegir el reglament, i veure que s’incorpora també
membres dels grups polítics que formen part de l’ajuntament, i tal com s’ha fet des de l’inici
del Pla Local de Salut, votarem a favor.
La. Sra. Teresa Terricabres afegeix que degut a la situació actual algunes accions d’aquest
Pla estan parades, i pendents de reactivar-se.

ACTA DEL PLE

La Sra. Teresa Terricabres explica que arrel del Pla Local de Salut una de les primeres
accions era la creació d’un Consell de Salut. Per poder-lo crear es necessita un reglament
que el defineixi. L’objectiu és aconseguir una participació sectorial i comunitària, amb
representació ciutadana i que aquest consell sigui un punt de referència per portar a terme els
punts del PLS. El consell serà l’agent coordinador, que recollirà també les aportacions de la
ciutadania i associacions.

Número: 2020-0003 Data: 03/06/2020

El Sr. David Font explica que la creació del Reglament del Consell Local de Salut és una
acció que dona continuïtat al Pla Local de Salut de Gironella.

Expedient 565/2020. Mocio per una recuperacio socioeconomica des de la proximitat.
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

ALBERT XOY SERRA
ANNA FERRER COMA
DAVID FONT SIMON
David Saborido Gonzalez
JOSEP CAMPS CALVERAS
LLUÍS VALL CARRILLO
MIQUEL SERRA PEÑA
SANTI FELIUS MUÑOZ
TERESA TERRICABRES POUS
YASMINA SERRI CAMPRUBI
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El Sr. David Font afegeix que el Pla Local de Salut és un document de l’ajuntament per
millorar la salut del municipi, i que davant aquesta situació, serà bo implementar-lo a mesura
que els sanitaris puguin incorporar-se quan la situació ho permeti.

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

La crisi generada per la COVID-19 afecta a tota la nostra societat de forma estructural. Per
aquest motiu, des de totes les institucions i des de la societat civil s’estan fent propostes per
afrontar la recuperació en els propers mesos i anys.
En l’àmbit dels ens locals, recentment s’ha consensuat un decàleg amb més de 55 mesures
que abasta pràcticament tots els àmbits que ens han de permetre enfocar l’endemà de la crisi
sanitària de la COVID-19.

Des del Govern de l’Estat s’ha pres alguna iniciativa en aquest sentit per a poder disposar
d’una petita part del superàvit, i s’ha manifestat la voluntat de seguir en aquesta línia, però
ens cal més celeritat per no fer que la situació es deteriori encara més.
Es proposa al ple de la Corporació, l'adopcio dels seguents
ACORDS:
UNIC.- Adherir-se a la mocio del Comité executiu de l'acm:
És per aquest motiu que el Comitè Executiu sotmet a aprovació la següent resolució per
demanar que es prenguin les següents mesures per part del Govern de l’Estat:
PRIMER.- Modificar la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.
La modificació ha de permetre que els Ajuntaments puguin disposar de la totalitat del
superàvit generat l’any 2019 i els romanents dels anys anteriors.
SEGON.- Flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària. A més, aquells
Ajuntaments que han d’aplicar o estiguin aplicant plans d’ajustament econòmics, financers o
de sanejament, han de poder accedir a liquiditat i finançament mentre duri la situació de crisi.
TERCER.- Flexibilitzar les mesures de contractació pública, per dotar de major agilitat i
capacitat per impulsar les mesures de reactivació socioeconòmica. Cal també flexibilitzar la
gestió i contractació de personal dels ens locals, amb mesures per facilitar i incentivar les
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Considerant que els ens locals són els qui millor han complert els objectius de la llei
d’estabilitat financera, és just que puguin disposar dels seus propis recursos. I els qui no
hagin generat superàvit o romanents, han de poder disposar també de mesures econòmiques
que garanteixin que els projectes de recuperació es podran impulsar a tot el país per tal que
cap ciutadà es quedi enrere independentment del municipi on viu.
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Tot i això, la primera mesura que s’hauria de prendre per a iniciar aquesta recuperació de
manera efectiva, i des de baix a dalt, és que les administracions locals puguin prendre
decisions jurídiques i econòmiques en el marc de les seves competències. Poder disposar de
finançament, de liquiditat, flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària,
conjuntament amb mesures per a la contractació pública i de personal per part de
l’administració local, beneficiarà a la societat. Des de l’àmbit local es poden impulsar
iniciatives de proximitat, enxarxant una societat que necessita més que mai aquesta
intervenció pública conjuntament amb l’impuls del propi teixit social i de les empreses.

ACTA DEL PLE

Al marge de mesures macroeconòmiques i de decisions de finançament que depenen de la
Unió Europea, els municipis estem convençuts que les polítiques de proximitat seran
decisives per afrontar una recuperació ràpida tant des de la vessant social com des de
l’econòmica. En aquest sentit, el finançament europeu, flexibilitzar els objectius
d’endeutament i d’altres mesures macroeconòmiques contribuiran també a aquesta finalitat.

jubilacions anticipades que facilitin noves contractacions en sectors necessaris per afrontar la
reactivació.

El Sr. Albert Xoy comenta que tot el que sigui treballar en la línia de la recuperació
econòmica, social, laboral que aquesta crisi ens ha portat, sempre hi serem, tal i com hem
demostrat amb el document que vam presentar a l’inici de la crisi, les mesures que hem
aprovat... També creiem que cal que els ajuntaments es dotin de totes les necessitats i
recursos possibles per poder fer front a totes les necessitats de qualsevol ciutadà.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
Es dona compte dels decret que van del 67/2020 fins el 74/2020; ambdos inclossos
El Sr. David Font explica que hi ha menys volum de decrets perquè hi ha menys tramitació al
dia a dia de l’ajuntament.

Ajuntament de Gironella
Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368
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El Sr. David Font afegeix que creuen que és una moció en línia amb el que hem estat
treballant conjuntament, amb mesures per la reactivació econòmica i de caràcter social al
municipi de Gironella, i que en els propers dies veuran la llum. Aquesta és una moció de
renuncia de deixar-nos exercir la nostra capacitat com a municipi de decidir i distribuir els
recursos de la manera que sigui més eficient pels ciutadans.
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El Sr. David Font explica que la moció fa referència a tot el que està succeint als pobles i
ciutats de Catalunya, vinculat a la crisi no només sanitària, sinó també econòmica que ve
després. L’Associació Catalana de Municipis ha fet arribat un primer decàleg amb mesures
d’àmbits molt transversals, no només econòmic, que els ajuntaments hauríem d’anar
treballant i s’ha traslladat una proposta de peticions al Govern Espanyol, que també ha sigut
secundada per bona part dels partits polítics que estan al Congrés dels Diputats i que no
formen part del govern per donar llibertat a les administracions com ajuntaments de poder
flexibilitzar la llei que ens limita la capacitat d’actuar ens termes de despesa i d’aplicació del
super hàbit, romanent de tresoreria, dels anys anteriors en polítiques que permetin revertir la
situació que estem vivint i per tant es demana modificar la llei. En segon lloc, com comentava,
malgrat generar els recursos no ens permeten poder-los gastar en la seva integritat, i per tant,
es demana que ens permetin poder gastar aquesta despesa perquè és una situació
extraordinària i sobrevinguda i poder aplicar de la mateixa manera que hem gestionat tots
aquests anys els ajuntaments d’una manera curosa, que puguem seguir-ho fent. En tercer
lloc es demana que dins la llei de contractes del sector públic es flexibilitzin algunes mesures
per poder agilitzar la contractació pública i també altres possibles mesures que facin
referència en termes de jubilacions anticipades, si permeten noves contractacions de
personal, i per últim, es demana que només no es limitin els recursos propis que es destinen
a projectes vinculats al desenvolupament econòmic dels municipis, a la protecció social i tot
allò que sigui necessari per revertir la situació del Coronavirus i la crisi que se’n deriva.

ACTA DEL PLE

QUART.- Que l’única limitació per a la destinació dels recursos propis sigui que s’hagin de
destinar a despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica dels nostres
municipis i de la nostra societat.

El Sr. Albert Xoy comenta que el decret d’alcaldia 2020/0072 creuen que hi ha un error. A
l’anterior ple, i com consta a l’acta, es va acordar disminuir al 50% les indemnitzacions per
assistència a juntes de govern local, i al decret es parla del 40%.
El Sr. David Font respon que es revisarà.

C) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Santi Felius respon que la reunió es va centrar en exposar i explicar les ajudes directes
en les que estem treballant i com potenciar l’activitat del comerç local del municipi. Els hi vam
comentar que la nostra idea era reunir-nos amb vosaltres com a oposició, i elaborar un
paquet de mesures que incorporarien diners destinats de manera directa als empreses,
autònoms... en funció de la disminució de facturació i un altre paquet de mesures orientades
a la incentivació del comerç local, ja que les grans corporacions han sortir beneficiades
d’aquesta crisi i els petits comerciants se n’ha vist perjudicat. El que més preocupa als
comerciants és l’ajuda directa que podien rebre, i informació sobre l’obertura d’establiments
que al no tenir les competències no els hi vam poder facilitar. Nosaltres també ens vam
comprometre a estar al seu costat i fer tot el possible tant amb mesures directes com
indirectes per potenciar el comerç del municipi.
El Sr. David Font afegeix que la idea era veure què ens traslladaven per al moment d’elaborar
les bases quedés tot recollit. Ens van demanar el tema de la compatibilitat de les ajudes i
altres elements que en marc de la taula de recuperació i dinamització econòmica que
començaríem amb ells a finals d’aquesta setmana podrem abordar les propostes concretes
que podem plantejar, però que sobretot, ells ens han de poder dir, i a partir d’aquí poder-los
ajudar i acompanyar-los en aquesta situació crítica que estan vivint.
El Sr. Albert Xoy comenta que a les xarxes socials de l’Ajuntament s’ha anunciat que es dona
suport educatiu repartint material informàtic i dispositius de connexió, i pregunta quines
accions concretes s’han dut a terme.

Ajuntament de Gironella
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El Sr. Albert Xoy comenta que les últimes setmanes hi va haver una reunió amb l’Associació
de Comerciants, i demana si es poden explicar les sol·licituds, demandes i inquietuds dels
comerços.
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El. Sr. David Font explica que l’any 2015 quan es va presentar el projecte contemplava un
projecte integral de la plaça de l’estació i la construcció de la nova terminal de l’estació
d’autobusos. Aquest projecte, després de converses amb la Generalitat, i com hem anat
explicant, es va dividir en dues parts. Una part que era la terminal d’autobusos, que s’està
tramitant amb el Govern, i la part de la reforma de la plaça de l’Estació, que és la que hem
executat nosaltres. Es va decidir destinar-hi tota la subvenció a la reforma de la plaça de
l’Estació, que ara ja està totalment justificada, i s’han destinat íntegrament a les obres. El títol
en el moment de presentar la petició tenia un concepte que era el de la idea inicial plantejada,
en el moment en que el projecte va quedar seccionat, la part de la plaça de l’estació s’ha
destinat íntegrament als recursos de la Diputació, i la part de l’estació, hi farà front el
Departament de Territori i Sostenibilitat.

ACTA DEL PLE

EL Sr. Albert Xoy explica que al Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona hi
consta que l’any 2019 va ser concedida una subvenció per un import de 565.000€ per la
construcció de l’estació d’autobusos, i d’aquests 565.000€, 479.894,14€ han estat justificats, i
s’entén que rebuts, i pregunta a què s’han destinat aquests diners.

La Sra. Lurdes Roset explica que des del Departament d’Educació han cobert els curos més
crítics, que son 6è de primària, 4rt d’ESO i 2n de Batxillerat. Nosaltres hem fet una valoració
amb els centres educatius per saber les necessitats dels alumnes, i hem cobert els alumnes
que necessitessin ordinadors o connexió a internet de 3r de primària fins a segons de
batxillerat. En total hem repartit 4 ordinadors i 8 punts WIFI.

El Sr. David Font respon que ell personalment ho ha llegit en alguns diaris, però formalment
no ha arribat res. Cap dels Diputats que conec del Congrés, ni ningú de la Diputació ens ha
fet arribar aquesta informació, i interpreto que a la secretària interventora tampoc li ha arribat
res en ferm. En tot cas, si realment ho plantegen crec que seria el moment de fer un front
comú des de les administracions locals de reivindicar que si la feina que hem fet com a mínim
durant els últims 8 anys, que és quan al 2012 es va fer una primera onada de reestructuració
dels ajuntaments i la seva eficiència en la gestió pública perquè l’estat estava desbordat en
termes econòmics, nosaltres hem fet la feina, hem generat romanents perquè hem gestionat
millor els nostres recursos, i hi ha hagut una administració que s’ha gastat més recursos dels
que podia, ara no pot pretendre apropiar-se d’aquests recursos que son bona part a base
d’impostos per aplicar-los a polítiques que no ha sabut gestionar de manera eficient. En el
cas de que això es materialitzés, des de l’equip de govern ens oposaríem de manera frontal
en aquesta apropiació de recursos municipals per fer front a les seves necessitats, que
entenc que hi són. També hem fet front nosaltres a suplir necessitats de caràcter sanitari tant
pel CAP, com pel personal municipal com per la residència quan no arribaven els EPIs que
havien d’arribar d’altres administracions, però ha sigut una decisió voluntària. Si hem de
col·laborar amb alguna cosa que ho plantegin i ho valorem, però que es quedin els nostres
recursos, en això no hi convindrem.
El Sr. Albert Xoy explica que la Generalitat ha anunciat que avançarà el 50% del fons de
cooperació local sempre i quan s’hagi presentat el compte del 2019. A l’abril vam aprovar els
comptes del 2018 i per tant els del 2019 no estan aprovats i no ens podrem acollir a aquest
avançament.
El Sr. David Font explica que la planificació és aprovar els del 2019 al mes de maig. Vam tenir
un coll d’ampolla amb la gestió comptable, i aquest mes de maig tancaríem 2019. Desconec
si hi ha gaires ajuntaments que tinguin l’any 2019 tancat a principis de maig. Si no se’ns
executa la bestreta a la primera onada, en el moment en el que presentem els comptes se’ns
executarà, per tant és un tema de la data en que es tramita el pagament. A mi no em consta
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El Sr. Albert Xoy explica que han rebut rumors des de la Diputació de Barcelona que el
Govern d’Espanya vol robar els romanents de tresoreria i el super hàbits dels ajuntaments, i
voldríem saber si n’heu sentit alguna cosa.

ACTA DEL PLE

El. Sr David Font respon que formalment no se’ns ha convocat a cap reunió per parlar
d’aquest tema ni s’ha fet cap proposta. Interpreto que si és un element de comarca, com hem
fet en algunes ocasions, com ara l’ajuda a l’Associació Pro Disminuits Psiquics del Berguedà,
es debatia en consells d’alcaldes. A mi no m’ha arribat cap convocatòria i en tot cas en el
moment que es plantegi ho haurem de valorar. Obviament nosaltres si no creguéssim que
l’Ajuntament hauria de tirar endavant aquestes ajudes ja no hauríem plantejat un paquet amb
mesures. Si el Consell vol fer un paquet d’ajudes amb caràcter comarcal i ens vol demanar la
implicació, hauríem de saber què vol dir, quin tipus d’ajuda és, i a partir d’aquí debatre-ho.

Número: 2020-0003 Data: 03/06/2020

El Sr. Albert Xoy explica que el Consell Comarcal del Berguedà ha demanat als ajuntaments
recursos per poder fer front a les subvencions gestionades pel Consell Comarcal, i pregunta
quina és la posició de l’equip de govern ja que creuen que el Consell Comarcal és un ens
superior als ajuntament i que hauria de ser aquest qui dona suport als ajuntaments, no
viceversa, i no tindria sentit centralitzar-ho al consell quan ens queixem de la centralització
que s’està fent des de Madrid.

que s’hagi fet el pagament als municipis d’aquesta anticipació del fons, el que si que sabem
és que per decret sortim com a municipi receptor d’aquest fons i per tant la quantitat
consignada en el moment en que es faci el pagament l’acabarem rebent.

El Sr. David Font explica que la residencia actua amb els protocols que marca el Departament
d’Afers Socials, Treball i Família, i el Departament de Salut. Van rebre una visita de Metges
sense fronteres per revisar els protocols, que van considerar que eren correctes i en van
matisar alguns en el moment de posar-se i treure EPIs i els espais de descans dels
treballadors, però ja existien unes zones ben sectoritzades de residents. Els protocols
segueixen vigents a dia d’avui amb zones netes i s’està treballant per recuperar al màxim el
dia a dia dels residents. El personal s’ha reestructurat i reforçat, estan fent una feina molt més
professional de la que feien habitualment. En algun moment va entrar el virus a l’edifici i a
partir d’aquí, la manca de PCR amb major agilitat va fer que no es pogués actuar amb més
diligència.
La Sra. Teresa Terricabres explica que s’ha vetllat per solventar la manca de material
subministrant tot el que es podia. Arrel de la visita de Metges sense fronteres es van haver de
fer algunes reestructuracions. Des del CAP també es desplacen cada dia a la residència, i
s’han fet més PCR a residents i treballadors per poder reestructurar els espais i zones. Més
enllà de l’esgotament dels sanitaris els residents estan bé i ben estructura.
El Sr. Albert Xoy explica que algun ajuntament s’ha fet un govern de concentració, i proposa a
l’equip de govern formar-ne un mentre duri la crisi del coronavirus, i poder treballar
conjuntament de manera més fàcil. Això permetria fer pinya, però creiem que podríem fer un
pas més i entre tots decidir com sortir d’aquesta crisi.
El Sr. David Font respon que se’n pot parlar, però que ja hi ha espais on es decideixen
conjuntament els accions per sortir de la crisi. La voluntat ha sigut de mà estesa tant en
aquest com en altres moments de la legislatura. Crec que si hi ha bona entesa en l’aplicació
de les polítiques, tant del Coronavirus com les del dia a dia, que son les que ja hem exercit, i
que per la vostra part no s’ha proposat fer el govern de concentració, n’hauríem de poder
parlar. Jo d’entrada no tancaré les portes, i crec que si existeix aquest espai de cooperació i
d’entesa amb les polítiques del Coronavirus que és el motiu perquè ho plantegeu ja és un bon
espai. Una altra cosa és que no parléssim de les polítiques ni de les propostes que volem
aplicar. El fet de treballar conjuntament per sortir d’aquesta crisi és positiu per l’Ajuntament,
permet que en situacions complicades tots treballem en la mateixa direcció, i a partir d’aquí
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El Sr. Albert Xoy pregunta sobre l’evolució de la situació a la residència Sant Roc.
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El Sr. David Font explica que s’ha incorporat un sistema de torns per garantir l’atenció
telefònica i telemàtica. Hi ha hagut persones que han fet teletreball, i com a mínim tres
quartes parts del temps fan teletreball. Alguns serveis, com ara la brigada, ha estat alguns
dies inoperativa, però ja s’han incorporat amb totes les mesures necessàries, i alguns serveis,
com ara les llars d’infants que encara no poden tornar al lloc de treball i no tenim data per part
del Departament d’Educació de quan es pot fer la reincorporació. En tot cas, qualsevol
sistema de recuperació d’hores s’haurà de negociar i pactar amb els delegats sindicals.
Nosaltres serem el màxim de flexibles possibles però al cap i a la fi hem d’entendre que hem
hagut d’assumir obligacions vinculades als treballadors, sobretot relatives als drets retributius,
i per altra banda no hi ha una activitat directa, per tant, haurem de tenir un equilibri entre els
seus drets i les obligacions, però no les hem abordat. A hores d’ara estem plantejant una
reobertura amb cita prèvia a les oficines municipals, segurament quan entrem a Fase 2, i els
diferents serveis que puguin anar-se obrint progressivament també ho anirem preveient.

Número: 2020-0003 Data: 03/06/2020

El Sr. Albert Xoy pregunta si s’ha pensat com es gestionarà el retorn dels treballadors que
s’han hagut de quedar a casa per l’estat d’alarma, com ara els de la llar d’infants o de les
oficines, com s’hauran de recuperar les hores, si es planteja la reobertura de la llar d’infants...

els espais per poder-ho fer, i al final, ser o no ser un govern de concentració podem anar
veien com evoluciona a les trobades que anem fent amb caràcter periòdic.
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