Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/5

PLE

Ordinària

Data

2 / de juny / 2020

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:26 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: 2020-0004 Data: 08/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

DAVID FONT SIMON (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 08/07/2020
HASH: 392936be1d18acb47d2ff732a242e2dd

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Data Signatura: 08/07/2020
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 615/2020. Llicències Urbanístiques (Caducitat, Suspensió o Revocació).
Suspensio de llicencies urbanistiques per instal.lacio de captadors d'energia

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

---

Vist que, amb data 19 / de maig / 2020, es va decidir, per aquest Ajuntament, l'estudi de la
normativa reguladora de la INTEGRACIO DE CAPTADORS D’ENERGIA SOLAR AL TERME
MUNICIPAL DE GIRONELLA,

Vist que es va emetre informe per Secretaria sobre la possibilitat de procedir a la
SUSPENSIO DE LLICENCIES URBANISTIQUES PER INSTAL.LACIO DE CAPTADORS
D'ENERGIA durant el procés d'estudi i confecció i aprovació de l’instrument de regulació i el
procediment per dur-la a terme.

Vist que es va emetre informe pels Serveis Tècnics en relació a la conveniència de la
SUSPENSIO DE LLICENCIES URBANISTIQUES PER INSTAL.LACIO DE CAPTADORS
D'ENERGIA, i l'informe aconsellava la SUSPENSIO DE LLICENCIES URBANISTIQUES
PER INSTAL.LACIO DE CAPTADORS D'ENERGIA a tot el terme municipal
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A favor

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

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

ACTA DEL PLE

Favorable

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria
Es proposa al ple l’adopció dels següents,

ACORDS,

El Sr. Albert Xoy comenta que és cert que ens fa caminar cap a una vila més verda i
sostenible, així com bonificar aquelles persones que estiguin disposades a fer un pas més en
termes de captació d’energia, per aquest motiu hi votarem a favor per poder tirar endavant
una Gironella més sostenible. Volem demanar que aquestes futures ordenances vagin
lligades a algun tipus de subvenció perquè puguin ser més accessibles a tothom i
consensuar-les amb l’oposició.
El Sr. David Font afegeix que quan tinguem la primera proposta a nivell tècnic de l’ordenança
us la farem arribar, mirem de treballar-la conjuntament, i el més sensat per part de tots seria
plantejar-ho de cara al mes de setembre, treballar-ho bé, i veure quines poden ser les
possibles solucions econòmiques per part d’incentivar-ne la instal·lació.

Expedient 599/2020. Modificació de Crèdit. Modificacio de credits 01/2020, oer credits
exdtraordinaris
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El Sr. David Font explica que hi ha dos motius que ens porten a la suspensió de les llicències
urbanístiques per la instal·lació de plaques d’autoconsum energètic. Un d’ells és que és
necessari tenir una normativa urbanística que defineixi els criteris per la instal·lació d’aquests
elements a les teulades, finques... en el qual puguem regular quin és el percentatge de la
coberta que es pot ocupar, quines inclinacions... i l’altre punt és que la llei de mesures de la
llei de pressuposts de la Generalitat va eliminar una autorització prèvia que es requeria per
part d’urbanisme en el que eren les instal·lacions d’autoconsum en sòl no urbanitzable. Fruit
d’aquestes dues situacions, aquesta última que va entrar en vigor amb l’aprovació dels
pressuposts a finals del mes d’abril, va fer que ens plantegéssim activar una ordenança
municipal que reguli quins son els criteris sota els quals es poden instal·lar les plaques a
Gironella. Tenim algun exemple a la comarca, com ara Avià, o fora de la comarca, com Olost
a la Garrotxa i algun altre que estem analitzant a nivell tècnic amb la voluntat de reflexionar
sobre com hauria de ser aquesta instal·lació a nivell de municipi, i en el ple de setembre,
poder portar ja aquest reglament, i per tant, s’aixecaria la suspensió de les llicències. Això vol
dir, que durant aquests dos, màxim tres mesos, no es poden donar llicències per la instal·lació
d’aquests captadors d’energia solar.

ACTA DEL PLE

SEGON. Publicar l'Acord de SUSPENSIO DE LLICENCIES URBANISTIQUES PER
INSTAL.LACIO DE CAPTADORS D'ENERGIA en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler electrònic municipal

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

PRIMER. Aprovar la SUSPENSIO DE LLICENCIES URBANISTIQUES PER INSTAL.LACIO
DE CAPTADORS D'ENERGIA a tot el terme municipal de Gironella per un termini d’un any

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

En contra

---

Abstencions

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Absents

---

Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, pels
quals no existeix crèdit, per Provisió d'Alcaldia es va incoar expedient per a la concessió de
credits extraordinaris finançats amb càrrec a l’anul.lacio o baixa de credits del pressupost
vigent

Considerant que es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar la proposta
d'Alcaldia

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa al Ple
l'adopció del següent.

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de credit extraordinari, finançat amb càrrec a anul.lacions
o baixes de credits de partides del pressupost de despesses com segueix a continuació:
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A favor

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Progr.

Econòmica

230

48010

Descripció

Crèdits
inicials

Crèdit
extraordinari

Crèdits
finals

AJUDS
COVID-19

0

136.900,00€

136.900,00€

TOTAL

0

136.900,00€

136.900,00€

Aquesta modificació es finança amb càrrec abaixes de creits en aplicacions pressupostaries
en els següents termes:

Aplicació

Descripció

Progr. Econòmica
338
22631 Festa Sant Marc
338
22606 Festa Major
338
22622 Revetlla Sant Joan
3358
22607 Festa Major barris
330
22637 Culturitza't
330
22634 Caramelles
330
22633 Pubillatge
338
22638 Vermusics
338
22642 Memòria històrica
4311
22650 Fira Sant Josep
Dietes càrrecs
912
23000
electes
Atencions
912
22601
protocolàries
Vestuari agents
130
22138
locals
Material tècnic
130
22157
agents locals
Senyalització via
151
21002
pública
Conservació via
1532
21000
pública

Crèdits
inicials
2.000,00
85.000,00
2.500,00
2.500,00
25.000,00
400,00
3.500,00
10.000,00
8.000,00
7.000,00

Transferència
de crèdit

Crèdits
finals

-2.000,00
0,00
-32.000,00 53.000,00
-2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
-3.000,00 22.000,00
-400,00
0,00
-2.500,00 1.000,00
-5.000,00 5.000,00
-2.000,00 6.000,00
-6.000,00 1.000,00

1.500,00

-1.000,00

500,00

3.500,00

-2.500,00

1.000,00

4.500,00

-1.500,00

3.000,00

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

12.000,00

-3.000,00

9.000,00

80.000,00

-20.000,00 60.000,00
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Aplicació

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

Altes en aplicacions de despeses

312

22616

430
338

22652
22641

340

22156

341

22612

342

21208

Conservació
enllumenat
Activitats Casal
Gent Gran
Mostra BdGust
Festival magia
Material tècnic
zona esportiva
Activitats esportives
Conservació zona
esportiva

40.000,00

-10.000,00 30.000,00

35.000,00
4.000,00
5.000,00

-8.000,00 27.000,00
-4.000,00
0,00
-5.000,00
0,00

43.000,00
20.000,00

-14.000,00 29.000,00
-3.000,00 17.000,00

25.000,00

-5.000,00 20.000,00
426.400,0
TOTAL 426.400,00 136.900,00 €
0

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho
a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació
jurídica.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de
la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà
d'un termini d'un mes per resoldre-les.
El Sr. David Font explica que fruit de l’aparició de la pandèmia de la Covid-19 hem hagut de
fer una primera reflexió sobre com reordenar el pressupost municipal per poder garantir la
línia d’ajudes que vam aprovar en el que ens vam comprometre a activar una línia d’ajudes
per un import de 100.000€ de suport al teixit econòmic local. En aquest sentit hem fet una
primera criba de crèdits municipals d’activitats que deixen de realitzar-se, o bé d’activitats que
han reduït de manera substancial el seu pressupost donada a la poca despesa que s’ha fet
fins a dia d’avui en aquestes partides, i en total s’activa un estalvi de 136.000€ del qual
98.000€ anirien directament per les subvencions i quedaria un romanent per poder fer una
actuació de cara al futur de 38.900€ extraordinaris. Som conscients que aquesta crisi
implicarà d’una manera molt clara una reducció a la previsió d’ingressos, ja siguin les pròpies
taxes de terrasses o la no prestació del servei de la Llar d’Infants durant un cert temps.
També hem identificat que ens farà falta altres modificacions de crèdit de caràcter social, amb
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ACTA DEL PLE

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, que són els següents:

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

21001
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possibles partides en el curt termini, però la modificació ja la teníem planificada, i en tot cas
faríem una segona modificació de crèdits al mes de setembre. És una transferència de crèdits
per poder fer front aquesta pandèmia de la Covid-19.
El Sr. Albert Xoy comenta que s’abstindran. Afegeix que si és cert que la pandèmia del Covid19 ens ha obligat a prendre mesures necessàries i urgents, nosaltres hauríem modificat
d’altres formes les partides pressupostàries. No hauríem tret 20.000€ de la conservació de la
via pública i deixant partides com dietes, despeses protocol·làries, malgrat que també s’han
vist reduïdes. Nosaltres ho hauríem gestionat d’una altra manera mirant de treure-ho d’algun
altre lloc.

Expedient 560/2020. Planificació Pressupostària. Pla economic - financer 2020

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

En contra

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Abstencions

---

Absents

---

Vist el Pla Economicofinancer la necessitat de la qual s'origina per l’incompliment de les ratios
d’estabilitat pressupostaria

Considerant que el Pla proposat és conforme a allò que s'ha fixat en l'article 21 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a
l'article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, sent competent per a la seva
aprovació el Ple.

Es proposa al Ple l'adopció del següent
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A favor

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

ACORD

PRIMER. Aprovar el Pla economicofinancer de l'Ajuntament en els termes que consten en
document annex i que es considera parteix integrant del present Acordo.

El Sr. Albert Xoy afegeix que s’incompleix regla despesa i ens ha calgut aprovació pla
econòmic financer, tancament exercici s’ha fet tard, perquè estem parlant any 2018. Votarem
en contra. Hem vist que ha pujat recaptació imposts i demanaríem que repercuteixin
directament als vilatants. També s’ha vist augmentat el pagament a proveïdors respecte any
2016, amb el que marca la llei d’un termini de 30 dies, també ha augmentat la inversió anys
2017 i 2018 va augmentar probablement perquè s’acostaven eleccions. Tal i com marca el pla
volíem conèixer quines inversions no es podran fer.
El Sr. David Font respon que pel que fa el termini de proveïdors seguim estant dins els 30
dies màxims que marca la llei, i en concret com diu el pla, a l’últim trimestre de 2018 vam
pagar a i 29,34 dies de pagament, per tant, per sota els límits que marca la llei, tot i que és
cert que poden patir un o dos dies més de pagament a l’any 2016, però no és un element
significatiu. A dia d’avui, aquesta any 2020 paguem a uns 15 dies, per tant, si en algun
moment hi havia hagut problemes, ho estem intentant corregir. L’augment de recaptació no
és un element de puja tributària, sinó un element és recaptació dels imposts, i l’any 2018 es
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TERCER. A efectes merament informatius, publicar el Pla Economicofinancer en el Butlletí
Oficial de la Província
El Sr. David Font explica que com es va comentar comissió de comptes i en marc del decret
de tancament exercici 2018, al generar-se un no compliment en termes de la regla de la
despesa, obliga a fer un exercici de planificació financera a dos anys vista, tot i que un
exercici ja el tenim consumit, i no té afecte, però si que ens obliga a prendre mesures de cara
l’any 2021. Com he comentat, hi havia un error al document de l’expedient, i ja hem enviat el
document correcte per mitjans digitals.
Aquest pla econòmic i financer ens acaba dient dos elements, la primera que s’ha de fer una
repriorització d’inversions de cara l’any 2021 si no existeix un finançament al 100% dels
propis recursos, i per tant, ens obligarà a algunes de les inversions, pendents que puguem fer
a la Diputació de Barcelona i les resolucions que tenim pendent, haurem de preveure alguna
repriorització d’inversió, i per altra banda, s’esmenta que la tresoreria de l’ajuntament, com
que ha assumit bona part de les inversions de tresoreria pròpia, podria ser necessària una
recapitalització via crèdit en les futures inversions que es puguin tirar endavant en la línia amb
la que es produeix una amortització, i en cap cas superar el llindar actual d’endeutament en
un 35%, si no en tot cas compensar les amortitzacions de crèdit. El pla econòmic i financer no
preveu en cap cas increments d’imposts ni de taxes, sinó que preveu execucions de la pròpia
despesa. És un pla financer informatiu i que l’hem de seguir tenint en compte que hi ha un
exercici exhaurit i per tant, les mesures s’han de fer l’any 2020, i si no es compleixen, seguir a
l’any 2021.

ACTA DEL PLE

SEGON. Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva aprovació
i/o publicació al seu portal web, segons correspongui, en el termini de cinc dies naturals des
de l'aprovació del Pla Economicofinancer.

va produir regularització cadastral per part del Ministerio que va provocar que es donessin
d’alta immobles que fins a dia d’avui no puntuaven, això va ser un fet puntual de l’any 2018.
Pel que fa a les inversions que es posposarien uns mesos en la seva execució, a dia d’avui
n’hi ha 2 identificades, una és la urbanització zona sud entrada Gironella, que preveuríem de
cara a l’any 2021, i la segona la restauració de la torre del castell de Gironella que és una
actuació de 60.000€ de la qual tenim una subvenció de 15.000€. La resta les mantenim, tot i
que no podem garantir al cent per cent que s’acabin executant a l’any 2020.
El Sr. David Font demana incorporar d’urgència l’aprovació compte general any 2018. Explica
que es va fer la comissió comptes i informar-ne al ple del mes d’abril, es va publicar al Butlletí
Oficial de la província i no s’han presentat al·legacions. Per això demanem incorporar-lo i poder
agilitzar enviament informació i guanyar aquests 30 dies fins al ple de juliol.
Votada la urgencia de la incorporació d'aquest punt de l'ordre del dia al Ple, es aprovada per
UNANIMITAT

A favor

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

En contra

ALBERT XOY SERRA
YASMINA SERRI CAMPRUBI

Abstencions

---

Absents

---

Considerant que el Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del
Compte General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2018, juntament
amb tota la seva documentació anexa al mateix.

Considerant finalitzats dits treballs i obtinguda la documentació corresponent, la Intervenció
municipal va procedir els corresponents informes en relació a l'aprovació del Compte
General.

Considerant que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en
sessió celebrada en data 07/04/2020 va emetre el corresponent informe preceptiu en relació
al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2020
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Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

Expedient 1039/2019. Tancament i Liquidació del Pressupost. Compte General 2018

Considerant que mitjançant anunci publicat en el bop de data 28 d’abril de 2020 el Compte
General —juntament amb l'informe d'aquesta comissió— van ser objecte d'exposició al públic
durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats van poder
presentar reclamacions, objeccions o observacions.

Considerant que, de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per SECRETÀRIA
- INTERVENTORA de la Corporació, durant el termini d'exposició al públic de dita Compte i
vuit més, no s’ha presentat cap reclamación ni observación.

Sobre la base de tot l'exposat, es proposa al Ple de la Corporació, el següent,

El Sr. David Font explica que, ha sigut un tancament fet fora dels límits establerts per part de
la sindicatura de comptes i del que recomana la pròpia Generalitat, però les circumstàncies
pròpies ens han portat a aquesta situació. Ens donen uns números que exceptuant regla
despesa, que hem superat al voltant d’uns 25.000€, la resta de números son positius. Tenim
resultat pressupostari ajustat positiu, estalvi net positiu, i l’endeutament segueix baixant, com
surt al pla econòmic i financer per un 35% dels ingressos corrents quan el límit legal és un
110%, per tant estem lluny dels màxims legals que ens determina la llei. El propi pla financer
ens diu quines mesures hem de prendre en curt termini, amb decisions que podem prendre i
no afectaran a l’Ajuntament. Malgrat l’incompliment de la regla de la despesa i el pla
econòmic financer l’Ajuntament en situació solvència, seguim pagant al dia les obligacions, i
dins les circumstancies actuals de la crisi també està preparat per fer-hi front.
El Sr. Albert Xoy explica que aquest punt va lligat amb el punt quatre, i com vam fer a la
comissió especial de comptes també votarem tard. Els comptes de l’any 2018 els vam tancar
a la comissió especial de comptes el 7 d’abril de 2020, dos anys tard. Em reafirmo amb el que
he comentat al punt quatre, i per això ens ha calgut aquest pla financer. Seguirem també
votant en contra.
El Sr. David Font respon que com es va comentar al ple del mes d’abril, el tancament de l’any
2019 està pràcticament enllestit, i per tant, en la mesura del possible probablement el mes de
juliol faríem el tancament de l’any 2019.
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SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la
integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes (i òrgan autonòmic), tal com s'estableix en
l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa
concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Públic.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2020, comprès pel Compte General del
propi Ajuntament.

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

ACORD

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
Es dona compte dels -decrets d'Alcaldia compresos entre ell 75/2020 i el 83/2020, ambdos
inclossos

C) PRECS I PREGUNTES

El Sr. Albert Xoy demana com s’està organitzant zona esportiva de cara a l’estiu 2020.
El Sr. Miquel Serra explica que s’està treballant per poder obrir la piscina seguint els protocols
que marca la llei.
El Sr. Albert Xoy afegeix que s’enten que s’aplicaran totes les mesures possibles i evitar
aglomeracions.
El Sr. David Font afegeix que hi haurà limitacions d’aforament, si és necessari s’aplicaran
franges horàries, la venda serà virtual, hi haurà zones marcades a la piscina. El problema està
en que canvien criteris, ens esperarem alguns dies. La previsió és de poder obrir aquest mes
de juny de la piscina, la pista de pàdel ja s’ha activat, i properament s’activarà la pisa de tenis.

ACTA DEL PLE

El Sr. Santi Felius respon que s’han presentat 21 sol·licituds, i que no totes s’han admès.
Estem a l’espera de que més empreses ho puguin demanar.

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

El Sr. Albert Xoy pregunta quantes empreses i autònoms han sol·licitat l’ajuda que es va obrir el
passat dia 18?

El Sr. Albert Xoy pregunta quin cost va tenir pista de pàdel. Costa de veure-hi gent, i potser no
va ser una bona inversió, es podria haver estudiat on fer la pista o aprofitar aquests recursos
per fer altres obres a la zona esportiva
El Sr. David Font respon que ho haurà de mirar, però estava al voltant d’uns 30.000€.
El Sr. Albert Xoy comenta han rebut queixes d’algun veí que al carrer Verdaguer els cotxes van
ràpid i pot ser perillós si surt algun nen o gos, i hi pot haver alguna desgràcia. Proposa col·locar
alguna mesura de contenció per evitar que passin a velocitat?
El Sr David Font respon que ho estudiaran. Explica que l’Ajuntament té una 10.000€ de la
Diputació de Barcelona per a millores mobilitat, que son actuacions que s’havien de fer l’any
2020 i algunes d’elles les vam anticipar l’any 2019, i per tant, no entren en aquesta subvenció.
Fem un canvi d’ús, i estem treballant amb seguretat ciutadana i via publica quines son les
actuacions a fer, també tenim demanda a la zona de biblioteca. Ho estudiaríem i podrem
valorar quines propostes incorporar al segon semestre del 2020.
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El Sr. Albert Xoy comenta que un problema que pot sorgir de la piscina municipal és el tema
dels abonats, i mirar de fer franges horàries i com es gestiona tot plegat.

El Sr. Santi Felius puntualitza les dades que ha donat de les ajudes a empreses i autònoms, i
explica que s’han presentat 32 sol·licituds, de les quals 21 s’han acceptat a dia d’avui.
El Sr. Albert Xoy pregunta per la situació actual residència, quants casos hi ha hagut, i quants hi
ha actualment. Afegeix que creuen que s’ha actuat de forma silenciosa i poc clara dels casos.
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ACTA DEL PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0004 Data: 08/07/2020

El Sr. David Font respon que ell pot donar la informació que ens consta com Ajuntament. La
Residencia és una Fundació Privada i en tot cas hauríeu de poder parlar amb la pròpia
fundació, tot i que l’alcalde en formi part. El que ens consta és els casos positius s’estaven
negativitzant segons els protocols del Departament de Salut, que funcionen pel que en diuen
colors, color verd és un negatiu, color groc és un positiu que s’ha negativitzat, i color vermell és
el positiu, estaven passant de negatiu a positivitzantse. També ha sortit algun fals negatiu, i això
fa que s’hagin de fer reestructuracions. Demà hi ha reunió seguiment amb el Departament de
Salut i la situació segueix sent de flexibilitzar al màxim, els residents, de fet ja s’utilitzen zones
comunes i estem pendents de tenir autorització del Departament de Salut per planificar visites
dels familiars, perquè a dia d’avui encara no poden fer visites.

