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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

Revisada P.D. acta AYT/PLE/10/2020.

Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2020.
****************************************************************
Essent les 12.00 hores del dia 25 de novembre de 2020, es reuneix el Ple de l’Ajuntament, a
través de videoconferència, presidit pel senyor PERE GRANADOS CARRILLO, al qual
assisteixen els següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
JULIA GÓMEZ MESONERO
HÉCTOR MAIQUEZ FORCADA
XAVIER MONTALÀ ARRIBAS
PEDRO ANTONIO MADRONA ARANCÓN
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
YERAY MORENO MACÍAS
BEATRIZ MARÍA MORER PARDOS
MARÇAL CURTO HOYOS
MIRIAM MARTÍNEZ LUQUE
SEBASTIÀ DOMÍNGUEZ SAEZ
SANDRA ZAMORA JUANPERE
PERE LLUÍS HUGUET TOUS
M. DE LOS REYES PINO MOTA
NURIA MARTÍN GAIRAL
SERGIO SUSÍN GONZÁLEZ
MARIO GARCÍA VIDAL

S’excusa:
Sr/Sra ESTELA BAEZA VAQUERIZO
Assisteix com a secretari accidental, el senyor CARLOS BEUNZA ARRÚE.
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També assisteix l’interventor general, el senyor JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.
Les intervencions orals, si hi fossin, realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en
el seu cas, el secretari accidental i l’interventor en els diferents punts de l’ordre del dia,
indicades a l’acta amb “Es produeix debat”, estan contingudes en suport digital vídeo
autenticat, amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada
aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran
incorporades automàticament a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble,
de l’esmentat document administratiu, donant-se amb això degut compliment a les
previsions dels articles 25.2 apartat ñ) i 70 bis número 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i les determinacions aplicables de la Llei 39/2015, de
1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques i de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

El president declara oberta la sessió. Seguidament es delibera sobre els punts inclosos en
l’ordre del dia i, a continuació, s’adopten els següents acords:
(EL SENYOR ALCALDE PREN LA PARAULA I MANIFESTA QUE LA SESSIÓ S’INICIARÀ AMB UN
MINUT DE SILENCI PER TAL DE CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I EN RECORD DE TOTES LES
VÍCTIMES.)

100.- RATIFICACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA DE CIRCUMSTÀNCIES I NECESSITAT
DE CELEBRAR DE FORMA TELEMÀTICA AQUESTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE SALOU.
El Ple de l’Ajuntament RATIFICA, per unanimitat, la concurrència de circumstàncies i
necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
de Salou.

200.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 28 D'OCTUBRE DE 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 8367/2020).
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 28 d’octubre de 2020, el Ple
de l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

 246
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

2Q2Z2Z0V015S3G0E0ANL
Codi de document

2Q2Z2Z0V015S3G0E0ANL

SEC14I00UE

Núm. d’expedient

9183/2020

28-12-20

300.- DESPATX OFICIAL.
301.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 4642 FINS AL NÚMERO
5143 DE L'ANY 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 632/2020).
Es dona compte dels decrets des del número 4642 fins al número 5143 de l’any 2020. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

400.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS, NOVES TECNOLOGIES I SEGURETAT
CIUTADANA
401.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE
COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR TEMPORAL, SR. J.G.S. (EXPEDIENT
NÚMERO 8903/2020).
Identificació de l’expedient
Expedient número 8903/2020, relatiu a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat del
treballador temporal, Sr. J.G.S.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1.

El 6 d’octubre de 2020, va tenir entrada al Registre General de la Corporació, instància
telemàtica del Sr. J.G.S., en la qual sol·licita la compatibilitat manifestant el següent:
“Treballo per la Diputació de Tarragona i em requereixen la compatibilitat. A la Diputació
faig un 27,50% de jornada. L’administració on treballo més jornada és a l’Ajuntament de
Salou”.

2.

El Sr. J.G.S. és personal laboral temporal, amb la categoria de professor de l’Escola
Municipal de Música de Salou, en l’especialitat de violoncel, sent la seva jornada laboral,
a partir de l’1 d’octubre de 2020, del 67,85 %.

3.

L’11 de novembre de 2020, la cap del Servei de Recursos Humans va emetre informe
favorable a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat del Sr. J.G.S. (codi doc.
PER14I00Z8).
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Fonaments de dret
1.

La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions publiques (en endavant LI) que, de conformitat
amb la seva disposició final primera té la consideració de bases del règim estatutari de la
funció pública.

2.

En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el
Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les administracions
públiques que desenvolupa parcialment la LI (en endavant RDI) així com, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat (en endavant, LIC).

3.

L’article 2.1.c) de la LI disposa que aquesta llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia
l’article 1.2.d) de la LIC. L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública requereix,
en tots els casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).

4.

D’acord amb l’article 1.3 de la LI, el desenvolupament d’un lloc de treball a
l’administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat,
pública o privada, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus
deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.

5.

Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de
les entitats locals, i més concretament els articles 321 al 344 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

6.

Vist que l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa:
“1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament només podrà tenir un
segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès del
mateix servei públic.
2. Es considerarà que concorre l'interès públic:
a) Si es tracta d'un segon lloc de treball directament relacionat amb les tasques docents
que són objecte del lloc de treball principal.
b) Si la funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la
funció o activitat que es considera principal.
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a) En la realització habitual de funcions docents per a la formació, la selecció o el
perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris.
c) En l'exercici de les tasques administratives que hagin de servir de suport a les
funcions expressades en l'apartat anterior.
b) En la realització concreta de funcions tècniques de suport, col·laboració i auxili a les
entitats i organismes a què es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.
c) En el règim d'acumulació de funcions reservades als funcionaris d'habilitació de
caràcter nacional en el supòsit previst en l'article 41 del Reial decret 1.174/1987, de
18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració
local amb habilitació de caràcter nacional.
d) En els casos concrets que expressament ho acordi el ple o l'òrgan màxim de l'entitat
local”.
7.

Destacar la sentència 1648/2019 dictada per la Sala contenciosa-administrativa del
Tribunal Suprem de 5 de desembre (rec. 2454/2017), que estableix que s’ha de
reconèixer la compatibilitat a empleats públics per a l’exercici d’activitats privades. Entre
les seves conclusions destaca que per a denegar-la s’ha de cobrar un complement que
remuneri expressament el concepte d’incompatibilitat. La sentència analitza la regulació
de les incompatibilitats i els complements específics, així com la doctrina del Tribunal
Constitucional. Conclou que, segons la Llei de incompatibilitats del personal de els
administracions públiques “la percepció per part dels empleats públics de complements
específics, o concepte equiparable que inclogui expressament entre els components que
remuneren, el factor compatibilitat impedeix, en tot cas i amb independència de la
quantia d’aquelles retribucions complementàries, reconèixer-los la compatibilitat per a
l’exercici d’activitats privades”. Afegeix que “es pot atorgar el dret a la compatibilitat
quan la quantia de les retribucions complementàries no supera el 30% de les
retribucions bàsiques, exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat”.
“L’assignació d’un complement específic per un motiu concret ha d’identificar la seva raó
en la corresponent relació de llocs de treball per a poder ser qualificat com a factor
d’incompatibilitat”.

8.

Atès que l’òrgan competent per autoritzar la compatibilitat dels/de les empleats/ades
dels ens locals és el Ple de la Corporació en atenció al que disposen els articles 9 i 14 de
la LI.

Acord
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Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i
Seguretat Ciutadana, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1.

Atès que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art. 330 de la
mateixa norma i que ho és pel desenvolupament de tasques com a docent, el Ple de
l’Ajuntament aprova la seva compatibilitat.

2.

Caldrà informar a l’interessat que l’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se fora
de la jornada de treball de l'activitat principal.

3.

L’article 21.1 de la LIC afegeix que el reconeixement de compatibilitat resten
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació
de les condicions de treball.

4.

El reconeixement de compatibilitat restarà sense efectes si es determina que pot impedir
o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.

5.

Caldrà informar a l’interessat que la compatibilitat no habilita a realitzar cap activitat
professional que estigui sotmesa a autorització, llicència o control per part de
l’Ajuntament de Salou.

Peu de recurs
Si voleu impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

402.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE
COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA TEMPORAL, SRA. A.E.N. (EXPEDIENT
NÚMERO 8904/2020).
Identificació de l’expedient
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Expedient número 8904/2020, relatiu a la sol·licitud de compatibilitat de la treballadora Sra.
A.E.N.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. El 26 de setembre de 2020, va tenir entrada al Registre General de la Corporació (RE
núm. 13.444), instància telemàtica de la Sra. A.E.N., en la qual sol·licita la compatibilitat
manifestant el següent:
“Degut a treballar també en el Conservatori de la Diputació de Tarragona (57,50 % de la
jornada laboral) necessito presentar informe favorable d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques (...)”
2. La Sra. A.E.N. és personal laboral temporal, amb la categoria de professora de l’Escola
Municipal de Música de Salou, en l’especialitat de violí, sent la seva jornada laboral, a
partir de l’1 d’octubre de 2020, del 9,28 %.
3.

L’11 de novembre de 2020, la cap del Servei de Recursos Humans va emetre informe
favorable a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat de la Sra. A.E.N. (codi doc.
PER14I00Z9).

Fonaments de dret
1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions publiques (en endavant LI) que, de conformitat
amb la seva disposició final primera té la consideració de bases del règim estatutari de la
funció pública.
2. En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el
Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les administracions
públiques que desenvolupa parcialment la LI (en endavant RDI) així com, la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant, LIC).
3.

L’article 2.1.c) de la LI disposa que aquesta llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia
l’article 1.2.d) de la LIC. L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública requereix,
en tots els casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).

4.

D’acord amb l’article 1.3 de la LI, el desenvolupament d’un lloc de treball a
l’administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat,
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pública o privada, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus
deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
5.

Considerant la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de
les entitats locals, i més concretament els articles 321 al 344 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

6.

Vist que l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa:
“1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament només podrà tenir un
segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès del
mateix servei públic.
2. Es considerarà que concorre l'interès públic:
d) Si es tracta d'un segon lloc de treball directament relacionat amb les tasques docents
que són objecte del lloc de treball principal.
e) Si la funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la
funció o activitat que es considera principal.
e) En la realització habitual de funcions docents per a la formació, la selecció o el
perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris.
f) En l'exercici de les tasques administratives que hagin de servir de suport a les
funcions expressades en l'apartat anterior.
f) En la realització concreta de funcions tècniques de suport, col·laboració i auxili a les
entitats i organismes a què es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.
g) En el règim d'acumulació de funcions reservades als funcionaris d'habilitació de
caràcter nacional en el supòsit previst en l'article 41 del Reial decret 1.174/1987, de
18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració
local amb habilitació de caràcter nacional.
h) En els casos concrets que expressament ho acordi el ple o l'òrgan màxim de l'entitat
local”.

7.

Destacar la sentència 1648/2019 dictada per la Sala contenciosa-administrativa del
Tribunal Suprem de 5 de desembre (rec. 2454/2017), que estableix que s’ha de
reconèixer la compatibilitat a empleats públics per a l’exercici d’activitats privades. Entre
les seves conclusions destaca que per a denegar-la s’ha de cobrar un complement que
remuneri expressament el concepte d’incompatibilitat. La sentència analitza la regulació
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de les incompatibilitats i els complements específics, així com la doctrina del Tribunal
Constitucional. Conclou que, segons la Llei de incompatibilitats del personal de els
administracions públiques “la percepció per part dels empleats públics de complements
específics, o concepte equiparable que inclogui expressament entre els components que
remuneren, el factor compatibilitat impedeix, en tot cas i amb independència de la
quantia d’aquelles retribucions complementàries, reconèixer-los la compatibilitat per a
l’exercici d’activitats privades”. Afegeix que “es pot atorgar el dret a la compatibilitat
quan la quantia de les retribucions complementàries no supera el 30% de les
retribucions bàsiques, exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat”.
“L’assignació d’un complement específic per un motiu concret ha d’identificar la seva raó
en la corresponent relació de llocs de treball per a poder ser qualificat com a factor
d’incompatibilitat”.
8.

Atès que l’òrgan competent per autoritzar la compatibilitat dels/de les empleats/ades
dels ens locals és el Ple de la Corporació en atenció al que disposen els articles 9 i 14 de
la LI.

Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i
Seguretat Ciutadana, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Atès que la compatibilitat demanada no incorre en cap dels supòsits de l'art. 330 de la
mateixa norma i que ho és pel desenvolupament de tasques com a docent, el Ple de
l’Ajuntament aprova la compatibilitat.
2.

Caldrà informar a la interessada que l’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se
fora de la jornada de treball de l'activitat principal.

3. L’article 21.1 de la LIC afegeix que el reconeixement de compatibilitat resten
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació
de les condicions de treball.
4.

El reconeixement de compatibilitat restarà sense efectes si es determina que pot impedir
o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.

5.

Caldrà informar a la interessada que la compatibilitat no habilita a realitzar cap activitat
professional que estigui sotmesa a autorització, llicència o control per part de
l’Ajuntament de Salou.
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Peu de recurs
Si voleu impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

403.- FORMALITZAR LA CESSIÓ GRATUÏTA AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT DEL
DOMINI DE LA FINCA REGISTRAL NÚMERO 2807 I DE L'OBRA DE REFORMA I
AMPLIACIÓ DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) I CONSTRUCCIÓ DEL
CENTRE D'ALTA RESOLUCIÓ (CAR), SITUADA AL CARRER ARQUITECTE UBACH,
NÚMERO 11, DE SALOU (EXPEDIENT NÚMERO 7953/2015).
Fets
1. L’Ajuntament de Salou és propietari del terreny de 2.375 m2 existent al carrer Arquitecte
Ubach núm. 11 de Salou, inscrita al Registre de la Propietat com a finca número 2807.
2. Mitjançant decret de l’alcalde de 15 de desembre de 2004 s’incoa procediment per a la
cessió gratuïta del referit immoble, anotat a l’inventari municipal amb la qualificació
jurídica de bé patrimonial, al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya per
a la futura ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP). En el procediment tramitat
s’inclou la publicació d’anunci d’aquesta cessió al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 30-12-2004, respecte la qual cosa es certifica que no s’han presentat
al·legacions, i d’haver-se donat compte al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya.
3. El 24 de febrer de 2005 el Ple de l’Ajuntament de Salou acorda, per unanimitat, cedir
gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la finca registral número 2807, per a la futura
ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP), facultant a l’alcalde a formalitzar aquesta
cessió de domini.
4. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 9-9-2005 es publica edicte de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona respecte l’aprovació definitiva de la
modificació del pla d’ordenació urbanística municipal en quant el canvi de qualificació del
solar ubicat al número 11 del carrer Arquitecte Ubach de Salou.
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5. El 6 de juny de 2008 entre l’Ajuntament de Salou, el Departament de Salut i el Servei
Català de la Salut es subscriu conveni de col·laboració amb la finalitat de completar les
obres d’ampliació del centre de salut Salou i de construcció del Centre d’Alta Resolució
(CAR) en la finca del carrer Arquitecte Ubach núm. 11, annexa al centre de salut existent
amb adreça al carrer Carrilet núm. 12. Es pacta amb aquest conveni que el CatSalut
reintegraria la inversió realitzada per l’Ajuntament fins a un import de 4.749.314,59
euros. En posterior conveni modificatiu subscrit el 2 de desembre de 2010, es pacta que
el reintegrament de la inversió realitzada per l’Ajuntament s’amplia fins a un import de
5.749.314,59 euros.
6. El 25 d'abril de 2008, l’Ajuntament de Salou adjudica a l'empresa DRAGADOS, SA les
obres compreses en el "Projecte executiu de reforma i segona ampliació del C.A.P. de
Salou", per un preu d'execució per contracta de 4.009.300,00 €, IVA inclòs.
7. Respecte aquest contracte d’obres s’han produït les següents modificacions que
seguidament s’especifiquen:
Modificació
Primera
Segona

Import
(IVA
Òrgan i data acord aprovació
inclòs)
490.042,00 €
Junta Govern - 07/07/2009
759.640,84 €
Junta Govern – 16-11-2010

Data
signatura
addenda contracte
25-11-2010
25-11-2010

8. En l’acord de Junta de Govern Local de data 16-11-2010 s’aprova la liquidació del
contracte per l’import total de 5.258.982,84 €, IVA inclòs, coincident amb l’informe de
l’arquitecte municipal de data 21-10-2010 de tancament econòmic de l’obra en el seu
conjunt, segons el detall següent:
DRAGADOS S.A. Cost Construcció
ENDESA Escomesa elèctrica
HONORARIS TÈCNICS CONTRACTATS
INCREMENTS HONORARIS TÈCNICS I ALTRES
TOTAL

5.258.982,84 €
211.425,74 €
179.865,23 €
99.040,78 €
5.749.314,59 €

9. El 14 de març de 2011 es formalitza entre les parts contractants l'Acta de recepció de les
obres executades, després que el 22 de juliol de 2010 es signés “l’acta d’ocupació i
posada en funcionament parcial del centre”, en la que hi signa persona representant del
Servei Català de la Salut.
10. El 7 de juliol de 2015 té entrada a l’Ajuntament ofici, de data 25 de juny, del Servei
Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya sol·licitant que es formalitzi la cessió
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gratuïta a favor seu del domini del solar municipal i l’edifici que comprèn les referides
obres executades, indicant la documentació que cal lliurar a aquest objecte.
11. El 4 de novembre de 2020 l’arquitecte municipal cap del Servei d’Arquitectura emet
informe sobre l’assumpte i lliura la documentació requerida, en el qual respecte el punt 3
de documentació demanada es transcriu el següent:

“3.1- Descripció.
“El solar està situat al carrer Arquitecte Ubach núm. 11, i té una superfície de 2.198 m2.
Sobre el solar s’ubiquen les edificacions objecte de les obres de reforma i ampliació del
centre d’Atenció Primària (CAP) i de construcció del nou Centre d’Alta Resolució (CAR).
El seus llindars són els següents: A nord, amb Carrer Arquitecte Ubach per on té entrada
A sud, amb solar on s'ubica la primera fase del Centre d'Assistència Primària, finca
inscrita al Registre de la Propietat al núm. 54274.
A l’est, amb el solar de referència cadastral 3498149CF4530A0001PJ
A l’oest, amb solars dels edificis plurifamiliars, Barcino II i Barcino III, de referència
cadastral 3498147CF4530A0001GJ i 3498145CF4560A0001BJ respectivament.
L’edifici es divideix en dues zones dins de la construcció en forma de L, una zona de
planta baixa que dona continuïtat a la primera fase i una segona zona de planta
soterrani, baixa i pis, amb un a superfície construïda total de la nova edificació de
3.010 m2.”
3.2- Valoració
Donat que es tracta d’un equipament comunitari a efectes de valor es considera ,
el Valor del valor del sòl més el valor de la construcció seria:
Valor del sòl:
Tot i que l’ajuntament de Salou va adquirir la finca per cessió gratuïta en el
desenvolupament urbanístic de l’àmbit, segons escriptura autoritzada pel Notari de Salou,
Sr. Sánchez, el dia 29 de gener de 1.986, pel que fa al valor del sòl, donat que es tracta
d’un equipament comunitari, es considera l’establert per cadastre, que determina un preu
unitari de sòl de 133,434 m2.
Per tant, el valor del sòl és:
133,434 x 2.198 = 293.289,99 €
Valor de la construcció:
Segons informe de data 21-10-2010, emès per l’arquitecte municipal cap de Secció de
Projectes Urbans, l’import final de les obres per l’execució del projecte executiu de la
reforma i ampliació de l’edifici del CAP, i construcció del CAR, va ascendir al següent:
Import cost construcció:

5.258.982,84 € ( impostos i baixa aplicada)
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ENDESA Escomesa elèctrica:
HONORARIS tècnics:
TOTAL:

28-12-20

211.425,74 €
278.906,01 €
5.749.314,59 €

Per tant, el valor del solar i de l’edifici objecte de cessió és:
293.289,99 € +5.749.314,59 € ( inclòs impostos) = 6.042.604,58 €
(...)
Apartat 5:
La referència cadastral de la finca on s’ubiquen el Centre d’Assistència Primària, (CAP), i
el Centre d’Alta Resolució (CAR), és una única finca cadastral de número
3498149CF4539H0001PE.
La finca cadastral, està formada per dos finques registrals: la núm. 54.274 que és la
finca de l’edifici inicial CAP, i la finca núm. 2.807 que és la finca on s’ubica l’ampliació i el
CAR.”

Fonaments de dret
1. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
4. Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets
reals: articles corresponents del capítol II del títol IV.
5. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens
local.
6. Acord del Ple de l’Ajuntament de Salou adoptat, per unanimitat dels seus membres, el 24
de febrer de 2005 mitjançant el qual es cedeix gratuïtament a la Generalitat de Catalunya
la finca registral número 2807, per a l’ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP), com
resultat del procediment tramitat amb aquest objectiu de transmetre-li la propietat de
l’immoble de conformitat amb la normativa reguladora.

Acord
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Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i
Seguretat Ciutadana, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Formalitzar la cessió gratuïta, efectuada per acord de Ple de l’Ajuntament de Salou de
data 24-2-2005 al Departament de Salut - Servei Català de la Salut de la Generalitat de
Catalunya, del domini de la finca registral núm. 2807 i de l’obra, incorporada per
accessió, de reforma i ampliació del Centre d'Atenció Primària (CAP) i construcció del
Centre d'Alta Resolució (CAR), situada al carrer Arquitecte Ubach núm. 11 de Salou.
2. Facultar a l’alcalde per a signar el document de formalització de la referida cessió de
domini, en representació de l’Ajuntament de Salou.
3. Lliurar al Servei Català de la Salut la documentació sol·licitada per dur a terme la
mencionada formalització.
Peu de recurs
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

500.- ASSUMPTES D’HISENDA I GESTIÓ ECONÒMICA
501.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI
2019 DE L'AJUNTAMENT DE SALOU, PATRONAT DE TURISME I CONSORCI CENTRE
RECREATIU I TURÍSTIC (EXPEDIENT NÚMERO 7399/2020).
Identificació de l’expedient
Expedient número 7399/2020, relatiu al Compte General 2019 de l’Ajuntament, Patronat de
Turisme i Consorci del Centre Recreatiu Turístic Vila-seca i Salou (CRT).
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
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1. Finalitzat l’exercici pressupostari de 2019 cal elaborar el compte general de l’entitat
local, el dels organismes autònoms i el de les societats mercantils de capital
íntegrament local.
2. El compte general posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmics,
financers, patrimonials i pressupostaris, i conté els estats i els comptes anuals (balanç
de situació, compte de resultat econòmic patrimonial, estat de liquidació del pressupost
i la memòria) més la documentació complementària i annexos, previstos a la legislació
vigent.
3. El 16 de setembre de 2020, per Decret del regidor delegat d’Hisenda i Gestió
Econòmica número DEC/4222/2020, s’inicia l’expedient del Compte General 2019.
4. El 17 de setembre de 2020, l’interventor informa i proposa l’aprovació del Compte
General 2019.
5. El 18 de setembre de 2020, el regidor delegat d’Hisenda i Gestió Econòmica convoca la
Comissió Especial de Comptes pel dia 22 de setembre de 2020.
6. El 22 de setembre de 2020, el secretari de la Comissió emet informe sobre el sentit
dels vots de la Comissió Especial de Comptes.
7. El 28 de setembre de 2020, es publica l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, iniciant-se període d’exposició al públic per un termini de 15 dies hàbils,
durant els quals i 8 dies més les persones interessades poden formular les objeccions i
observacions que considerin oportunes.
8. I es exposat al públic al taulell d’anuncis corporatiu, per tot el termini legalment
establert. No havent-se presentat al·legació a la seva aprovació.
Fonaments de dret
1. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
2. El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament del
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària,
en la seva aplicació als ens locals (RLOEPSF).
3. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), articles 208 a 212.
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4. Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 1r del títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
5. Les regles 97 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat (text consolidat després de les
modificacions introduïdes per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova el model normal de comptabilitat local). Pla general de comptabilitat pública de
les Administracions locals (annex a la Instrucció de Comptabilitat), en la seva part quarta
regula les normes d’elaboració dels comptes anuals.
6. Decret d’alcaldia número 193/2020, de 13 de gener, de delegació de competències.

Acord

Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 11
vots a favor (7 de Sumem per Salou i 4 del PSC) i 9 vots en contra (4 d’ERC, 4 de Ciutadans i
1 del PP), el següent:
1. Aprovar definitivament els comptes corresponents a l’exercici 2019, que integren el
Compte General de l’Ajuntament, el del Patronat de Turisme de Salou i el del Consorci
del Centre Recreatiu i Turístic Vila-seca i Salou.
2. Retre el Compte General de la Corporació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
segons disposa l’article 212.5 del Reial
(ES PRODUEIX DEBAT)

600.- ASSUMPTES DE BENESTAR I SERVEIS SOCIALS
601.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SIGNATURA DEL CONTRACTE PROGRAMA
2020 ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I L'AJUNTAMENT DE SALOU PER
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES, LA
REALITZACIÓ DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT I AMPLIACIÓ DELS SERVEIS QUE ES
PRESTEN EN EL SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (EXPEDIENT
NÚMERO 8636/2020).
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Identificació de l’expedient
Expedient número 8636/2020, relatiu al contracte programa 2020 entre l'Institut Català de
les Dones i l'ajuntament de Salou per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les
Dones, la realització de polítiques d'igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el
Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Vist l’esborrany de conveni Contracte programa 2020 entre l'Institut Català de les Dones i
l'ajuntament de Salou per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, la
realització de polítiques d'igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el Servei
d’Informació i Atenció a les Dones i la memòria justificativa de la conveniència i
oportunitat de data 04 de novembre de 2020.
2. Vist l’informe de la intervenció general de data 08 de novembre de 2020.
3. Vist l’informe de secretaria de 06 de novembre de 2020.

Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic: articles 4.1.d). S’exclouen de l’aplicació de la
legislació sobre contractació pública els convenis, i per extensió els acords de
col·laboració, que continguin prestacions l’objecte dels quals no es trobi regulat en la
citada legislació. Article 25. Recull el principi de llibertat de pactes sempre que no siguin
contraris a l’ordre públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració.
2. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya: arts. 108 a 112.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis: art. 303 a 310.
4. Legislació en matèria de transparència: Article 14, de la Llei 19/2014. Transparència en
els convenis de col·laboració, i article 8, de la Llei 19/2013.
5. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: arts. 47 a 53.

 1746
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

2Q2Z2Z0V015S3G0E0ANL
Codi de document

Núm. d’expedient

2Q2Z2Z0V015S3G0E0ANL

SEC14I00UE

9183/2020

28-12-20

Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Benestar i Serveis socials, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar el Contracte programa 2020 entre l'Institut Català de les Dones i l'Ajuntament de
Salou per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, la realització de
polítiques d'igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el Servei d’Informació i
Atenció a les Dones.
2. Nomenar a la cap d'immigració, dona i acció social, com a responsable municipal per a la
correcta execució del conveni.
3. Publicar el conveni al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al portal de
transparència, al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya. Remetre còpia al tribunal de comptes o sindicatura de comptes, si fos el cas.
4. Remetre còpia del conveni, un cop signat, a la secretaria general per al seu protocol i
arxiu.
5. Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes oportuns.

ANNEX
“CONTRACTE PROGRAMA 2020 ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
L’AJUNTAMENT DE SALOU PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ
ATENCIÓ A LES DONES, LA REALITZACIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
AMPLIACIÓ DELS SERVEIS QUE ES PRESTEN EN EL SERVEI D’INFORMACIÓ
ATENCIÓ A LES DONES

I
I
I
I

REUNITS/REUNIDES
D’una part, la senyora Laura Martínez Portell, presidenta de l’Institut Català de les Dones,
nomenada per Decret 188/2019, de 3 de setembre (DOGC núm. 7954, de 5 de setembre),
que actua en nom i representació d’aquesta institució, amb NIF Q-5850014A, de conformitat
amb allò que preveu l’article 3.1.a) del Decret 144/2017, de 26 de setembre, de
reestructuració de l’Institut Català de les Dones.
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I de l’altra part, l’Il·lm. Sr. Pere Granados Carrillo, com a alcalde de l’Ajuntament de Salou,
amb NIF P4318500H, actuant en representació d’aquest ajuntament.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar aquest contracte
programa.
MANIFESTEN
Primer.- Que l’Institut Català de les Dones, en endavant ICD, és l’organisme del Govern de
la Generalitat que té atribuïdes les competències vinculades al seu paper de garant del
compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i de
l’aplicació de la seva transversalitat (en endavant, Llei 17/2015). A aquest efecte, l’article
7.3.b) d’aquesta Llei obliga l’Administració de la Generalitat a dotar-se de mecanismes de
cooperació interinstitucional per a traslladar l’impuls de la transversalitat de la perspectiva
de gènere a la resta d’administracions.
L’ICD és també l’instrument vertebrador per a lluitar contra la violència masclista, d’acord
amb allò que estableix l’article 80 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista (en endavant Llei 5/2008).
Segon.- Que l’Ajuntament de Salou dins del seu àmbit territorial, li correspon l’exercici de
les competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere que li atribueix l’article 6.1
de la Llei 17/2015.
D’altra banda, aquest Ajuntament té la competència per a crear, programar, prestar i
gestionar el servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), d’acord amb allò que preveuen
els articles 56, 64 i 83.1.a) de la Llei 5/2008.
Tercer.- Que la Generalitat ha de complementar la suficiència financera dels ens locals en
relació amb les funcions en matèria de polítiques d’igualtat de gènere mitjançant contracte
programa a aquest efecte, en compliment de l’article 6.2 de la Llei 17/2015, i amb el
contingut que preveu la disposició final quarta, apartat 3r d’aquesta Llei.
Alhora, el Govern de la Generalitat ha de garantir la suficiència de la prestació del SIAD en
compliment de la disposició addicional primera sobre recursos econòmics de la Llei 5/2008,
mandat que es du a terme també a través de l’eina jurídica del contracte programa.
Quart.- Que ambdues institucions tenen un interès comú per garantir i vetllar per a la
igualtat i no-discriminació per raó de gènere, i l’eradicació de la violència masclista a
Catalunya.
Per això, les parts acorden establir aquest Contracte programa d’acord amb les següents

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
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Aquest contracte programa 2020 té per objecte articular la col·laboració entre l’ICD i
l’Ajuntament de Salou (en endavant, ens local) i constitueix un mecanisme de cooperació
interinstitucional per impulsar les polítiques d’igualtat de gènere i contra la violència
masclista a Catalunya.
El present contracte programa abasta el suport tècnic i finançament de l’ICD a l’ens local en
els àmbits d’actuació previstos:
-

La prestació del servei d’informació i atenció a les dones (Fitxa 1 SIAD).

-

Les actuacions per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la
transversalitat de la perspectiva de gènere (Fitxa 2 Igualtat efectiva de dones i
homes).

-

L’ampliació dels serveis que es presten en el servei d’informació i atenció a les
dones per l’aportació dels fons del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere
finançat per la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri de la Presidència, Relacions
amb les Corts i Igualtat (Fitxa 3).

Les Fitxes 1, 2 i 3, que s’annexen a aquest Contracte programa, recullen les accions
concretes a desenvolupar per ambdues parts. Si s’observés alguna contradicció entre les
presents clàusules generals i les específiques de les esmentades Fitxes, s’han d’aplicar amb
caràcter preferent aquestes últimes en virtut del principi de primacia de la disposició
especial sobre la general.

Segona.- Obligacions de l’ICD:
a) Donar suport institucional i tècnic a l’ens local amb l’objectiu de dur a terme les

actuacions descrites a les Fitxes 1, 2 i 3.

b) Facilitar programes de capacitació i formació específica al personal tècnic i als i a les

membres electes de l’ens local per a garantir que compleixin llurs funcions amb relació
al que estableix aquest contracte programa.

c)

Col·laborar amb l’ens local en la definició i l’establiment d’indicadors de compliment
d’aquest contracte programa i per a l’estandardització de processos i transferència de
bones pràctiques.

d) Transferir a l’ens local Ajuntament de Salou la quantitat màxima que s’estableix a

cadascuna de les Fitxes. En el cas que l’ens local no garanteixi la prestació de les
accions, l’ICD procedirà a una disminució percentual del total atorgat.

Tercera.- Contraprestació per a l’ICD:
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Garantir i vetllar per a la igualtat i no-discriminació per raó de gènere i l’eradicació de la
violència masclista a Catalunya, mitjançant la cooperació interinstitucional amb el món
local.
Tenir una visibilitat destacada en els mitjans que s’utilitzin per a la difusió de les actuacions
realitzades. S’haurà d’aplicar la normativa sobre imatge gràfica d’acord amb el Programa
d’Identificació
Visual
que
es
pot
consultar
a
l’adreça
d’Internet
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici

Quarta.- Obligacions de l’ens local:
a) Responsabilitzar-se de la implementació de les actuacions descrites a les Fitxes 1, 2 i 3.
b) Aportar amb fluïdesa i celeritat tota la informació sol·licitada per l’ICD, en tots els

termes que puguin ser discriminatoris per a les dones d’acord amb el què estableix la
Llei 17/2015 i la Llei 5/2008, i cedir les dades estadístiques d’atenció, sense cap dada
de caràcter personal, trimestralment, a través de l’eina informàtica HIPÀTIA de
processament estadístic de dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’ICD.

c)

Elaborar una memòria anual d’avaluació sobre els resultats de les actuacions descrites a
les Fitxes 1, 2 i 3.

d) Justificar a l’ICD la realització de la despesa per la totalitat de l’import pressupostat. En

el cas de les Fitxes 1 i 2 si el cost total de l’activitat disminueix més d’un 20% del
pressupost inicial, es minorarà l’aportació aplicant sobre la quantitat atorgada el mateix
percentatge de desviació, sempre que s’hagi complert la finalitat per a la qual es va
atorgar l’anualitat del contracte programa.

Cinquena.- Contraprestació per a l’ens local:
Potenciar, consolidar i millorar el rendiment dels recursos de proximitat específics per a les
dones i per a la igualtat de gènere.

Sisena.- Formularis de sol·licitud i justificació
Formulari de sol·licitud: Caldrà que l’ens local completi un formulari de sol·licitud i la
documentació amb el pressupost total de la Fitxa 1 i de la Fitxa 2, que s’ha de presentar
únicament pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes, el portal
EACAT (www.eacat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent, segons el model
que es podrà trobar al portal esmentat i que es destina exclusivament a l’ICD com a
organisme que el gestiona. Ha de quedar constància de les dades següents: el número de
registre d’entrada, la data i hora de presentació, el tipus de document i l’assumpte, la
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identificació de la persona sol·licitant, i l’òrgan al qual s’adreça el formulari de sol·licitud.
La Fitxa 3 no requereix la presentació d’un pressupost independent perquè és
complementària de la Fitxa 1.
Formulari de justificació: El termini de presentació de la documentació acreditativa de
l’aplicació dels fons finalitza l’últim dia hàbil del mes de gener de l’any següent al de la
sol·licitud.
L’ens local perceptor ha de presentar a l’extranet de les administracions públiques
catalanes, l’EACAT (www.eacat.cat), la documentació següent en relació amb les Fitxes 1, 2
i 3:
Una certificació de l’interventor o interventora de l’ens local acreditativa de la despesa
realitzada fins a 31 de desembre de 2020 i d’acord amb el pressupost presentat, segons el
model que es podrà trobar a l’extranet de les administracions catalanes, el portal EACAT.
Els ens locals perceptors podran imputar al pressupost presentat davant l’ICD les despeses
efectuades entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos. En
qualsevol cas resten excloses de poder ser presentades com a despeses susceptibles de
finançament les despeses protocol·làries, les d'inversió, així com qualsevol ajut o subvenció.
Pel que fa a les despeses indirectes o generals com ara despeses de lloguer, material
d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i d’altres de característiques similars,
no poden superar el percentatge del 20% del pressupost de la Fitxa 1. Cal especificar la
relació d'aquestes despeses amb el projecte, així com el criteri d'imputació.
Una memòria per informar de les dades anuals de les actuacions desenvolupades. Aquesta
memòria s’ha de redactar d’acord amb el model que es podrà trobar a l’extranet de les
administracions catalanes, el portal EACAT.
Setena.- Documentació addicional a la sol·licitud
En el moment de presentar la sol·licitud, l’ens local facilitarà la documentació següent:
-

Pla de Polítiques de dones vigent, aprovat per l’òrgan de govern competent

-

Pla d’igualtat Intern vigent

-

Circuit i/o Protocol de Violència Masclista

-

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per
raó de sexe de l’ens local.

-

Protocol contra les agressions sexuals a l’espai públic.

Vuitena.- Vigència
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La vigència del Contracte programa s’estableix des de la data de la seva signatura fins al 31
de desembre de 2020. Aquesta vigència s’entén sens perjudici de les actuacions que es
desprenguin de l’avaluació del contracte programa de 2020, que s’executaran l’any 2021.
Novena.- Comissió de Seguiment
S’estableix una Comissió de seguiment formada per dues persones representants de cada
part amb les funcions següents:
-

Coordinar les relacions entre els dos organismes.

-

Fer un seguiment i avaluació de l’aplicació de les actuacions establertes a les Fitxes
1, 2 i 3.

-

Identificar propostes de millora, proposar les accions necessàries per a
implementar-les i fer-ne el seguiment i avaluació.

Desena.- Modificació del contracte programa
El contracte programa, els objectius i indicadors es podran modificar per adaptar-se a les
necessitats de l’entorn. La modificació requereix la signatura d’ambdues parts d’una
addenda de modificació.
Onzena.- Causes d’extinció i resolució
El present Contracte programa s’extingirà o es resoldrà:
-

Pel compliment del seu objecte.

-

Pel transcurs del seu termini de vigència.

-

Pel mutu acord de les parts.

-

Per l’incompliment de les estipulacions essencials del Contracte programa

-

Per qualsevol altra causa que contempli la normativa vigent.

Dotzena.- Interpretació i compliment del contracte programa
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest Acord se
sotmetran a la resolució de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula novena i en el
seu defecte, a la jurisdicció contenciosa administrativa.

FITXA - 1
SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES
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DONES AJUNTAMENT DE SALOU
Primer.- Justificació de l’acció
L’ICD estableix les línies estratègiques i prioritàries pel desenvolupament de les polítiques
de dones a Catalunya i defineix les accions concretes a desenvolupar per millorar els
mecanismes de prevenció, detecció i eradicació de la violència masclista.
L’ICD manifesta que la cooperació i la coordinació amb els ens locals és l’instrument
fonamental per a l’execució i la consolidació de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD).
La fase de desplegament territorial de la Xarxa de SIAD de Catalunya va finalitzar l’any
2014 amb la presentació de ‘L’Avaluació de la Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) de Catalunya’. Aquest treball d’avaluació confirma, en primer lloc, l’existència
de dues realitats territorials: la municipal i la comarcal, que requereixen d’un abordatge
diferenciat i de la definició de metodologies complementàries en la implementació del SIAD.
Així mateix, l’estudi d’avaluació corrobora la consolidació de la xarxa de SIAD al territori
com a estructura prioritària d’assessorament a les dones i d’abordatge de les situacions de
violència masclista, una responsabilitat que, malgrat no ser competència dels SIAD, és
conseqüència de les sinèrgies que s’han derivat del funcionament de la Xarxa d’Atenció i
Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista que defineix la Llei
5/2008.
Finalment, el document ‘L’Avaluació de la Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) de Catalunya’ planteja, com a línia estratègica prioritària, la definició de
metodologies de treball i que aquestes esdevinguin el marc d’acció de tots els serveis amb
l’objectiu de dissenyar i compartir propostes d’actuació.
És per aquesta raó que l’CD i els ens locals es comprometen a treballar conjuntament i a fer
un front comú per prestar els Serveis d’Informació i Atenció a les dones amb eficàcia, equitat i
justícia social i establir estàndards d’abordatge i atenció amb l’objectiu de dibuixar un
model de servei compartit que integri la diversitat territorial com a actiu.
Segon.- Objectius a assolir
Generals
Oferir un servei permanent d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament,
si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral,
social, personal, familiar i d’altres.
Desenvolupar estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció i promoure accions que
visualitzin les dones, com a subjectes, no objectes, d’actuacions que afermin el seu
apoderament i millorin les seves capacitats per incidir públicament.
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Dissenyar eines de coordinació, pel que fa a l’abordatge de la violència masclista en el marc
dels circuits municipals, atès que el SIAD és un recurs d’accés al circuit de moltes dones que
es troben en aquesta situació i actua com a agent de detecció i derivació tal i com estableix
la Llei 5/2008.
Específics
Oferir i difondre informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu exercici.
Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu
interès.
Proporcionar atenció i assessorament jurídic i psicològic gratuït, especialitzat i amb
perspectiva de gènere a les dones que ho sol·licitin.
Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència
masclista i coordinar accions amb tots els serveis i recursos, públics o privats en el marc
dels Circuits d’Abordatge de la violència masclista.
Derivar les dones en situació de violència masclista als serveis especialitzats, sempre que es
consideri oportú per part de les professionals dels serveis
Participar dels circuits com a agents estratègics en l’abordatge de la violència masclista al
territori.
Col·laborar amb l’Institut Català de les Dones, si escau, i assessorar en l’elaboració
d’estudis, propostes formatives, processos d’avaluació i planificació de propostes, en tant
que agents especialistes en l’àmbit de les polítiques d’equitat de gènere i d’abordatge de la
violència masclista del territori.
Tercer.- Accions a desenvolupar
Ens local
Proporcionar a les dones del territori informació actualitzada, orientació i assessorament
sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, assessorament
psicològic i jurídic especialitzat.
Disposar d’un equip tècnic i professional que garanteixi la qualitat de l’assessorament
psicològic i jurídic a les dones des de la perspectiva de gènere.
Realitzar activitats de sensibilització social en el marc de projectes d’intervenció comunitària
de prevenció de la violència masclista.
Informar a tots els recursos municipals i comarcals de les funcions i el treball del SIAD i
establir quins són els criteris de derivació.
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Coordinar la seva actuació – i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament
necessari – amb el Servei d’ Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els serveis
específics dels ens locals per a l’abordatge de la violència masclista, tal i com estableix la Llei
5/2008, i establir eines de coordinació amb serveis socials i tots els recursos, públics o
privats, per tal de garantir l’atenció integral de les dones.
Cedir les dades estadístiques d’atenció, sense cap dada de caràcter personal,
trimestralment i efectuar les modificacions informàtiques i de recollida de dades en el
registre de serveis que s’estimin necessàries, d’acord al Manual d’Ús de l’eina informàtica
HIPÀTIA, per fer compatible el sistema propi de recollida de dades amb l’eina informàtica
HIPÀTIA de processament estadístic de dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere de
l’ICD.
Elaborar una memòria d’activitats que detalli el funcionament del Servei d’Informació i
Atenció a les Dones i les actuacions implementades durant l’any.
Elaborar el pressupost anual del SIAD que justifiqui un cofinançament mínim. Aquest
cofinançament serà del 15% del total tenint en compte l’obligació legal que estableix
l’article 6, apartat 2n, de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes on diu que la Generalitat- ha de complementar la suficiència financera dels municipis
amb relació a les funcions que aquesta llei els atribueix, sia amb la transferència de fons
d’altres administracions sia amb recursos propis, sens perjudici que els municipis i les altres
entitats locals consignin en llurs pressupostos les dotacions necessàries per al finançament
d’aquestes funcions, mitjançant contractes programa a aquest efecte.
Incorporar el senyal distintiu de l’ICD a tots els materials de difusió dels recursos.
Institut català de les Dones
L’ICD desenvoluparà les següents accions:
Garantir espais de relació professional i coordinació dels equips dels SIAD amb l’objectiu de
crear models d’intervenció harmonitzats com a resultat del treball en xarxa i de la
cooperació professional.
Participar i oferir formació, reciclatge i intercanvi professional als equips tècnics que
treballen en el marc del SIAD per poder actualitzar els instruments teòrics i pràctics i fer el
seguiment de les casuístiques i estratègies per a l’abordatge de les diferents situacions que
s’atenen des d’aquests Serveis.
Gestionar l’eina informàtica de processament estadístic de dades HIPÀTIA i subministrar
indicadors de seguiment i avaluació dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones.
Explotar totes les dades estadístiques dels SIAD, amb especial atenció a les dades que
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refereixen situacions de violència masclista mitjançat l’Observatori de la Igualtat de Gènere.
Realitzar informes de seguiment i avaluació des de la dimensió qualitativa respecte del
treball de la xarxa de SIAD per identificar resistències, dificultats i línies estratègiques
d’abordatge.
Incorporar l’expertesa dels equips tècnics dels SIAD en els processos de planificació i
avaluació de propostes estratègiques i en la concreció d’estàndards d’atenció i abordatge.
Cofinançar els SIAD d’acord amb els criteris de distribució del fons que estableix la Llei
5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Gestionar i facilitar el procés administratiu.
Quart.- Recursos mínims a emprar per l’ens local
L’ens local disposarà:
D’una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de dones, orientació
social i comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i dels seus recursos
públics i privats per poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida
d’usuàries, informació, orientació, derivació i coordinació interna i externa del servei. La
persona coordinadora esdevindrà automàticament la referent del SIAD per a l’ICD i l’ens
local garantirà que aquesta professional disposi de les condicions que han de permetre
aquesta relació.
D’un Servei d’assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones
que requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a
d’altres serveis. Els serveis d’assessorament jurídic l’hauran de dur a terme professionals
que acreditin la titulació necessària i coneixements específics de l’aplicació del dret des de
la perspectiva de gènere.
D’un Servei d’assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que
requereixin de contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a
d’altres serveis. Aquest servei l’hauran de dur a terme professionals que acreditin la titulació
necessària i formació i/o experiència específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere en
l’atenció, detecció de situacions de violència masclista i avaluació de la necessitat d’atenció
especialitzada continuada per al procés de recuperació de les usuàries que es trobin en
aquestes situacions.
D’un espai físic on s’ha de prestar el Servei d’informació i atenció a les dones que ha de
complir les característiques següents: ha d’oferir-se la informació, atenció i assessorament
en un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per a les dones usuàries; ha
d’estar ubicat en un lloc d’accés fàcil i amb bona comunicació a nivell de transport públic;
ha de disposar d’un o més espais privats; ha de garantir la confidencialitat en l’atenció de
les dones usuàries; el local ha de complir les mesures d’accessibilitat i de seguretat
requerides per la llei.
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Institut Català de les Dones
En el supòsit que l’ens local no presti un dels recursos fixats i obligatoris: coordinació,
espai, assessorament jurídic i/o assessorament psicològic, l’ICD, els requerirà per al seu
compliment. En el cas que l’ens local no ho garanteixi, l’ICD procedirà a una disminució de
l’import total concedit per al cofinançament dels serveis d’acord amb els barems següents:
-

Incompliment de la coordinació: 15%

-

Incompliment de l’espai: 5%

-

Incompliment de l’assessorament jurídic: 20%

-

Incompliment de l’assessorament psicològic: 20%

En el cas que es produeixin diversos incompliments que suposin una disminució de l’import
total superior al 20%, l’ICD podrà resoldre el contracte programa per incompliment de les
estipulacions essencials i reclamar el reintegrament de l’import total atorgat per al
cofinançament del servei.
Cinquè.- Obligacions econòmiques de l’ICD
L’ICD, transferirà a l’Ajuntament de Salou la quantitat màxima de 23.000 euros.
L’ICD realitzarà la transferència del 100% de l’import acordat a la signatura del Contracte
programa.

Sisè.- Avaluació
L’ens local cedirà les dades estadístiques d’acord amb Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades - RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, per a la seva explotació estadística a l’ICD a
través de la compatibilització de les eines informàtiques. La cessió de de dades
estadístiques es realitzarà a través del portal identificador de la Generalitat de Catalunya
(GICAR) amb nivell de seguretat màxim.
L’ens local enviarà una memòria d’activitats en la qual detallarà els serveis i les actuacions
implementades durant l’any .En cas que l’ens local no adjunti la memòria d’activitats, per al
seguiment i avaluació del Servei es considerarà que aquest no s’ha dut a terme.
L’ens justificarà a través del model, que es podrà trobar al portal EACAT, la memòria
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econòmica de despesa del SIAD.
En relació amb la justificació econòmica, l’ens local ha de justificar la realització de la
despesa per la totalitat de l’import pressupostat per aquest servei a l’ICD. La justificació de
la correcta aplicació dels fons transferits es realitzarà mitjançant certificat de l’interventor/a
de l’ens local.
En el cas que el cost total de l'activitat disminueixi més d'un 20% del pressupost inicial, es
minorarà l’aportació aplicant sobre la quantitat atorgada el mateix percentatge de
desviació, sempre que s'hagi complert l’activitat per a la qual es va atorgar l’anualitat del
contracte programa.

FITXA - 2
IGUALTAT EFECTIVA DE DONES
HOMES AJUNTAMENT DE SALOU

I

Primer.- Justificació de l’acció
L’ICD és l’organisme que lidera el desplegament de la Llei 17/2015 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes i, en el marc d’aquest procés, té l’encàrrec de dissenyar
estratègies per a l’aplicació de la transversalitat de gènere com a metodologia de treball de
totes les institucions públiques.
En aquest sentit, la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones a les polítiques
públiques, tal i com estableix la Llei 17/2015, té l’objectiu de visualitzar dones i homes en
llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural per trobar línies de reflexió i
d’actuació i eradicar les desigualtats entre homes i dones en l’anàlisi, la planificació, el
disseny i l’execució de polítiques públiques.
La transversalitat de gènere implica la superació de les polítiques sectorials adreçades a les
dones i proposa la incorporació d’una visió àmplia i complementària que determina que les
polítiques públiques de tots els àmbits han d’incorporar la perspectiva de gènere i de les
dones per garantir l’equitat de dones i homes en l’accés als recursos públics.
Així mateix, la incorporació la transversalitat de gènere com a metodologia de treball
requereix d’una cultura de treball, d’un disseny organitzatiu i d’una gestió relacional de les
administracions publiques. És per aquesta raó, i amb l’objectiu de crear i definir noves eines
d’anàlisi i articulació de les institucions públiques que garanteixin, en compliment de la Llei
17/2015, incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques, que l’ICD i els ens
locals es comprometen a treballar conjuntament.
En aquest sentit, l’ICD, amb l’objectiu de donar compliment al desplegament de la Llei
17/2015, impulsa la cooperació amb els ens locals per al desenvolupament de l’article 6
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d’aquesta llei, que determina les funcions dels ens locals de Catalunya. I amb aquesta
finalitat estableix aquest marc de col·laboració amb els ens locals de més de 20.000
habitants, els consells comarcals i ens supramunicipals.
En aquest procés és imprescindible establir línies estratègiques prioritàries i és per aquest
motiu que, d’acord amb les conclusions de l’Informe GenderCat. Experiències d’incorporació
de la transversalitat de gènere a l’Administració Pública Catalana, l’ICD determina que de
totes les funcions a desplegar en el marc de la Llei 17/2015 l’objecte prioritari d’acció 2020
serà: crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la
perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques (article 6.1.d).

Segon.- Objectius a assolir
Generals
Millorar la cooperació interinstitucional per assolir la igualtat efectiva de dones i homes.
Desplegar l’article 6 de la Llei 17/2015 que determina les funcions dels ens locals de
Catalunya.
Col·laborar en l’elaboració d’estudis, propostes formatives, processos d’avaluació i
planificació de polítiques públiques

Específics
D’acord amb l’article 6.1.d: Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la
transversalitat de la perspectiva de gènere en les actuacions polítiques dels ens locals;
s’estableixen com a objectius específics els següents:
Transferir el marc teòric de la transversalitat de gènere a l’àmbit d’actuació a través
d’exemples concrets i de pràctiques sistematitzades de planificació, gestió i avaluació
pública.
Analitzar i determinar els obstacles i els elements metodològics necessaris per a la
incorporació de la perspectiva de gènere.
Incorporar la perspectiva de gènere com a indicador de resultats de les polítiques públiques.
Definir eines i instruments metodològics de planificació, execució, seguiment i avaluació, que
siguin transferibles i aplicables a diferents àmbits i diferents administracions públiques.
Tercer.- Accions a desenvolupar
Ens local
Atribuir les funcions i competències de la transversalitat de gènere a un referent tècnic
vinculat a gabinet d’alcaldia i/o la presidència del consell comarcal.
Comunicar a l’ICD qui és la persona tècnica referent de la transversalitat de gènere de l’ens
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local. Dissenyar i executar un pla de sensibilització i formació als treballadors/es de l’ens
local.
Informar de les accions anuals que han incorporat la perspectiva de gènere sigui en el seu
disseny, planificació, elaboració o execució.
Elaborar el pressupost anual que justifiqui un cofinançament mínim. Aquest cofinançament
serà del 50% total tenint en compte l’obligació legal que estableix l’article 6, apartat 2n, de
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes on diu que la
Generalitat ha de complementar la suficiència financera dels municipis amb relació a les
funcions que aquesta llei els atribueix, sia amb la transferència de fons d’altres
administracions sia amb recursos propis, sens perjudici que els municipis i les altres entitats
locals consignin en llurs pressupostos les dotacions necessàries per al finançament
d’aquestes funcions, mitjançant contractes programa a aquest efecte.
Incorporar el senyal distintiu de l’ICD a tots els materials de
difusió. Institut Català de les Dones
L’ICD desenvoluparà les següents accions:
Crear espais de treball i intercanvi professional amb les persones referents de la
transversalitat de gènere de l’ens local.
Dissenyar un programa anual de formació adreçat a les i els professionals dels equips
municipals i comarcals d’equitat de gènere.
Oferir assessorament per a la planificació, l’execució i l’avaluació de projectes amb
perspectiva de gènere.
Gestionar i facilitar el procés administratiu.
Quart.- Recursos mínims a emprar per l’ens local
L’ens local disposarà:
Professional experta en equitat de gènere i referent de transversalitat de gènere.
Programa de formació d’execució anual orientat a la incorporació de la perspectiva de
gènere en l’actuació local o comarcal.
Cinquè.- Obligacions econòmiques de l’ICD
L’ICD, transferirà a l’Ajuntament de Salou la quantitat màxima de 1.000 euros, d’acord amb
la sol·licitud presentada de data 10/09/2020.
L’ICD realitzarà la transferència del 100% de l’import acordat a la signatura del contracte
programa.
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Sisè.- Avaluació
Emplenar el formulari d’Informe de Transversalització de Gènere que es trobarà al portal
EACAT.
En relació a la justificació econòmica, l’ens local ha de justificar la realització de la despesa
per la totalitat de l’import pressupostat per aquest servei a l’ICD. La justificació de la correcta
aplicació dels fons transferits es realitzarà mitjançant certificat de l’interventor/a de l’ens
local.
En el cas que el cost total de l'activitat disminueixi més d'un 20% del pressupost inicial, es
minora l’aportació aplicant sobre la quantitat atorgada el mateix percentatge de desviació,
sempre que s'hagi complert l’activitat per a la qual es va atorgar l’anualitat del contracte
programa.

FITXA – 3
AMPLIACIÓ DELS SERVEIS DE LA FITXA 1
PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE AJUNTAMENT DE SALOU
Primer.- Justificació de l’acció
L’ICD estableix les línies estratègiques i prioritàries pel desenvolupament de les polítiques
de dones a Catalunya i defineix les accions concretes a desenvolupar per millorar els
mecanismes de prevenció, detecció i eradicació de la violència masclista.
L’ICD manifesta que la cooperació i la coordinació amb els ens locals és l’instrument
fonamental per a l’execució i la consolidació de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD).
És per aquesta raó que l’ICD i els ens locals es comprometen a treballar conjuntament i a
fer un front comú per prestar els Serveis d’Informació i Atenció a les dones amb eficàcia,
equitat i justícia social i establir estàndards d’abordatge i atenció amb l’objectiu de dibuixar
un model de servei compartit que integri la diversitat territorial com a actiu.
Segon.- Accions a desenvolupar
Ens local
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Caldrà ampliar o incrementar alguna d’aquestes accions:
L’oferta d’informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu exercici.
L’oferta d’informació actualitzada, l’orientació i l’assessorament sobre temes que puguin ser
de l’interès de les dones, tot posant al seu abast assessorament psicològic i jurídic
especialitzat.
L’oferta d’assessorament, orientació i realització d’una primera atenció a dones en situacions
de violència masclista i coordinar accions amb tots els serveis i recursos, públics o privats en
el marc dels circuits d’abordatge de la violència masclista.
Derivar les dones en situació de violència masclista als serveis especialitzats, sempre que es
consideri oportú per part dels i de les professionals dels serveis, i establir eines de
coordinació amb serveis socials i tots els recursos, públics o privats, per tal de garantir
l’atenció integral de les dones.
Participar dels circuits com a agents estratègics en l’abordatge de la violència masclista al
territori.
Col·laborar amb l’ICD i assessorar en l’elaboració d’estudis, propostes formatives, processos
d’avaluació i planificació de propostes, en tant que agents especialitzats en l’àmbit de les
polítiques d’equitat de gènere i d’abordatge de la violència masclista del territori.
La realització d’activitats de sensibilització social en el marc de projectes d’intervenció
comunitària de prevenció de la violència masclista.
De conformitat amb la clàusula tercera del Contracte Programa 2020, l’ICD ha de tenir una
visibilitat destacada en els mitjans que s’utilitzin per a la difusió de les actuacions
realitzades. S’haurà d’aplicar la normativa sobre imatge gràfica d’acord amb el Programa
d’Identificació
Visual
que
es
pot
consultar
a
l’adreça
d’Internet
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici
I, de conformitat amb la Resolució de 15 d’abril de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat,
la publicitat que es realitzi per qualsevol mitjà de comunicació social sobre les actuacions
derivades dels projectes o programes finançats amb el crèdit concedit a partir del Pacte
d’Estat contra la violència de gènere haurà de fer constar expressament que aquests s’han
finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les
Corts i Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat).
Institut Català de les Dones
L’ICD desenvoluparà les mateixes accions establertes a la Fitxa 1 del contracte Programa
2020
Quart.- Obligacions econòmiques de l’ICD
L’ICD, transferirà a l’Ajuntament de Salou la quantitat màxima de 15.686 euros.
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L’ICD realitzarà la transferència del 100% de l’import acordat a la signatura del contracte
programa.
En aquest cas no hi ha cofinançament per part de l’ens local.
Cinquè.- Avaluació
L’ens local detallarà en la memòria d’activitats del SIAD les actuacions realitzades
mitjançant la Fitxa 3 d’ampliació dels serveis de la Fitxa 1 (Servei d’Informació i Atenció a
les Dones) en el marc del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.
La justificació de la correcta aplicació dels fons transferits es realitzarà mitjançant certificat
de l’interventor/a de l’ens local.”

700.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ.
701.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE SALOU
PER AL PEE DEL CURS ESCOLAR 2020-2021 (EXPEDIENT NÚMERO 8195/2020).
Identificació de l’expedient:
Expedient número 8195/2020, relatiu a l’addenda econòmica al conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Salou per al PEE del curs escolar 2020-2021
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Un dels grans reptes socials actuals és aconseguir l’èxit educatiu per a tots els infant i
adolescents, siguin com siguin i vinguin d' on vinguin. L’escola hi te una gran
responsabilitat però no podem oblidar quer aquesta responsabilitat és compartida amb
les famílies, els poders públics, els ajuntaments com a administració més propera al
ciutadà i la responsabilitat global de tota la societat.
2. L’article 19 de La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació disposa: “totes les persones i

institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les
famílies, el professorat, els professionals de l’atenció educativa i el personal
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d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials
i socials, i les associacions que els representen, i també els col·legis professionals de
l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els
professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius.” L’article 40 insta les
diferents administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar
conjuntament accions educatives en l’entorn.

3. D’acord amb el document marc del Pla Educatiu de l’Entorn, els plans educatius d’entorn
són una iniciativa oberta i innovadora de cooperació educativa entre el Departament
d’Ensenyament i les entitats municipals, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit
educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació
intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.
4. L’any 2008, l’ Ajuntament de Salou i la Generalitat de Catalunya van signar el primer
conveni del Pla Educatiu d’Entorn pels anys 2009-2010, 2010-2011 i 2012-2013,
demostrant de manera explicita la seva voluntat i compromís amb aquesta iniciativa
oberta i innovadora de cooperació educativa entre ambdues institucions, amb l’objectiu
d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant
l'equitat, l’educació intercultural i el foment de la convivència. Una vegada esgotat el
conveni vigent, la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament va
sol·licitar a l’Ajuntament de Salou, la renovació d’aquests compromís mitjançant la
signatura d’un nou conveni.
5. La Junta de Govern Local en el decurs de la sessió ordinària de data 19 de maig de 2015,
va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Salou per al Pla
Educatiu d’Entorn, dels cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.
6. El Ple Municipal en el decurs de la sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2019, va
aprovar, entre d’altres, el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació i l’ Ajuntament de Salou per al Pla Educatiu de
l’Entorn pels cursos 2019-2023.
7. En data 8 de setembre de 2020 es va rebre la 1a addenda econòmica del conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Salou per al Pla Educatiu de l’Entorn per al curs 2020-2021.
8. En data 27 d’octubre s’ha redactat la memòria justificativa.
9. En data 27 d’octubre la Secretaria General de l’Ajuntament ha emès el seu informe.
10. En data 3 de novembre la Intervenció General de l’Ajuntament ha emès el seu informe.
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Fonaments de Dret
1. Llei 12/2009 d’ Educació de Catalunya.
2. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686
de 5/08/2010).
3. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques catalanes. Article . 109 regula el règim jurídic, i l'Article 110 el contingut
mínim dels convenis, el Article 111 el procediment i expedient, i l'Article 112 l'eficàcia i la
publicitat.
4. Article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, el qual regula específicament la transparència.
5. Articles 47, 48, 49, 50, 51 i 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic
6. Article 114,3 i 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
7. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
8. Articles 303 del Reial Decret 2568/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament y règim jurídic de les entitats locals.
9. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic: articles 4.1.d). S’exclouen de l’aplicació de la
legislació sobre contractació pública els convenis, i per extensió els acords de
col·laboració, que continguin prestacions l’objecte dels quals no es trobi regulat en la
citada legislació. Article 25. Recull el principi de llibertat de pactes sempre que no siguin
contraris a l’ordre públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració.
10. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis.
11. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals: article 41.12. Correspon
a l’alcaldia subscriure escriptures, documents i pòlisses.
12. Decret 137/2003 de 10 de juny, de regulació de els activitats en el temps lliure en les
quals participen menors de 18 anys.
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Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a les Persones, Dinamització
Econòmica i Ocupació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar la segona addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
de Salou, per al Pla Educatiu d’Entorn per al curs 2020-2021.
2. Trametre els exemplars del conveni una vegada signats a la Direcció General d’Atenció a
la Família i Comunitat Educativa del Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

3. L’addenda ha de ser publicada, en el Sistema nacional de publicitat de subvencions,
d’acord amb la legislació sectorial i al Portal de transparència.
4. Remetre còpia de l’Addenda, un cop signada, a la secretaria general per al seu protocol i
arxiu.

Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

ANNEX

“ SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE SALOU PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL
CURS 2020-2021
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REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Juan José Falcó i Monserrat, director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Educació, nomenat pel Decret 209/2019, de 25 de setembre
(DOGC núm. 7969, de 27.9.2019), i actuant en l’exercici de les facultats delegades per
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona
titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans
del Departament.
PER L’AJUNTAMENT DE SALOU
L'Il·lustríssim Senyor Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou, elegit en la sessió del Ple de la
Corporació de 15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article
53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.
EXPOSEN:
1. Que amb data 29 d'octubre de 2019 es va subscriure un conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Salou per al Pla educatiu d'entorn, amb número d’expedient
2019/1668.
2. Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou van
subscriure una addenda, amb data 16 de desembre de 2019, al conveni de
col·laboració per al Pla educatiu d'entorn.
3. Que el conveni esmentat en el punt 1 d’aquesta addenda preveu que els recursos
econòmics que es destinaran al Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una
addenda al conveni.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades al
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per al
curs acadèmic 2020-2021.
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SEGONA.- El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 3.000
euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació
de les famílies i la cohesió social.
Aquest import es distribueix en les següents anualitats:
2020: 60% de la quantitat total: 1.800 euros
2021: 40% de la quantitat total: 1.200 euros
La quantitat corresponent a l’any 2020 es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària
D/460000101/4241/0000 del centre gestor EN0704 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2020. La quantitat corresponent al 2021 es farà efectiva a càrrec de la
posició pressupostària equivalent de l'any 2021.
TERCERA.- L’Ajuntament de Salou farà una aportació mínima del 30% respecte de la
dotació ordinària del Departament d’Educació.
QUARTA.- El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60% de la
quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (40%
de la quantitat total) es tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import total, mitjançant
la presentació per part de l’Ajuntament de Salou de la documentació següent:
1. Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament, amb el
vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost
inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses
efectuades que ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un import mínim del 30%
respecte de l’aportació del Departament d’Educació, amb indicació de les aplicacions
pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i NIF del creditor, el
concepte, l’import i la data de pagament. En cas que el pagament de les factures no s’hagi
fet efectiu, caldrà indicar la data prevista per al seu pagament.
2. Full resum de les despeses portades a terme.
3. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió
Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de col·laboració.
Aquesta documentació s’ha de presentar no més tard del 15 d’octubre de 2021.
CINQUENA.- L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic
poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària
final del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
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L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a la
clàusula segona.
Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a facilitar tota la informació que li sigui requerida
pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.
SISENA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2021.
SETENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre.”

800.- MOCIONS PRESENTADES PELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS.
801.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM PER PODER FER
FRONT A LA SITUACIÓ DE CRISI COVID-19 A NIVELL SOCIAL (EXPEDIENT
NÚMERO 9093/2020).
Vista la moció presentada pel Grup municipal d’ERC-AM. I vistes les esmenes presentades
pels Grups municipals de Sumem per Salou i el PSC que s’aproven, per unanimitat. El text
definitiu de la moció és el següent:
“La situació creada per la pandèmia de la COVID-19 i el moment de dificultat present fa que
sigui necessari exposar la situació, demandes i necessitats de la ciutadania.
Arreu del món, s’està vivint una situació excepcional, som conscients que és una situació
molt canviant, que les conseqüències d’aquesta crisis són imprevisibles i, per tant, en cada
cas i cada situació caldrà adaptar aquestes mesures.
Dia a dia comprovem les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 a les nostres vides, i
l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat, tant a
nivell sanitari, econòmic i social.
Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar a l’alçada des
de la responsabilitat col·lectiva i individual. És el moment d’estar més que mai al servei de la
ciutadania i de les famílies, especialment d’aquelles persones i col·lectius més vulnerables.
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Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les
demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els que administrem i executem la majoria
de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal
una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. Els governs locals no
som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Hem
de compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. La nostra proximitat amb
la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir un
especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les
aspiracions del nostre municipi. La crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem
tingut en molts anys. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de la nostra
demarcació i del conjunt del país hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest
repte.
És per aquest motiu què, donada la situació d’emergència social i econòmica provocada per
la crisi sanitària que es ve vivint al nostre municipi durant els darrers mesos, i que tot apunta
que perdurarà encara un temps, l’Ajuntament de Salou a través de la regidoria de Benestar i
Serveis Socials s’han gestionat i coordinat totes aquelles accions i mesures per garantir
l’atenció i assistència a famílies, persones i col·lectius vulnerables que han vist agreujada la
seva situació amb la pandèmia.
Des de l’Ajuntament de Salou es treballa coordinadament amb 3 entitats, Eluzai, Càritas i
Creu Roja, per garantir la cobertura a totes les persones que ho necessiten, i amb les que
s’està en permanent contacte per millorar-ne el sistema de repartiment.
En concret des de Benestar i Serveis Socials, en els darrers mesos, s’han vingut promovent
actuacions com:
•
•
•
•
•
•
•

Activació d’un punt d’aliments municipal en el Parc de la Ciutat, complementari als
existents, que comptava amb el voluntariat d’Eluzai en el que es van repartir 14 tones
d’aliments fins a l’agost. Destinant 22.000€.
Activació del servei de repartiment a domicili de lots d’alimentació infantil
personalitzats per nadons, dels quals s’han repartit 54 fins el moment.
Activació de les targetes moneder Creu Roja, en col·laboració amb Bon Àrea, amb un
import de 100€ que es continuen lliurant a les famílies. Destinant 9.000€ fins el
moment.
Ajudes bàsiques que cobreixen necessitats bàsiques dels nuclis familiars amb
diferents problemàtiques. Destinant 73.000€ fins el moment.
Ajudes urgents de tresoreria consistents en ajudes de caixa de fins 60€ per aliments,
transport, butà, farmàcia, etc. Destinant 8.000€ fins el moment.
Ajuts als subministres (aigua, llum i gas) ampliant la partida enguany fins els
138.000€.
Ajudes per pobresa energètica. Destinant 7.500€ fins el moment.
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Actualment des de l’àrea es continua treballant, no només per consolidar el sistema
col·laboratiu que s’ha aconseguit per garantir l’atenció a la ciutadania, sinó també per dotar
de més recursos les entitats col·laboradores. En aquest sentit s’estan ultimant els
mecanismes per reforçar els 3 punts de repartiment existents al municipi, dotant de més
recursos als d’Eluzai i Càritas i cercant un nou local pel de Creu Roja més adient per ampliar
la tipologia de producte que es reparteix.
Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi
també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, fem
una crida a totes les institucions i agents implicats per construir aquest futur des de la
corresponsabilitat real i efectiva.
Així mateix, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats, el nostre ànim als qui s’han contagiat per la
COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals, el nostre agraïment al personal dels centres de
salut i socials i d’emergències, i a totes aquells treballadors i treballadores que en aquests
moments estan treballant, cadascú des del seu àmbit, i en general, a tota la ciutadania, que
està respectant les mesures que es van aplicant en aquesta situació canviant.
Arribats aquí, volem agrair a tots els voluntaris del projecte solidari de les organitzacions de
Càritas, Eluzai i Creu Roja. No obstant, tot i conèixer la col·laboració de l’Ajuntament de
Salou a nivell institucional i la tasca que s’està portant a terme, sempre es pot fer més,
ampliant recursos de gran necessitat, i es per això que presentem aquesta moció.
La brutalitat de les dades ens obliga com administració pública a fer front a aquesta situació
amb tots els elements que es tinguin a l’abast i per tant, cal posar-se en marxa ràpidament
ja que es tracta d’una emergència social.
Per tot això, proposem al Ple els següents:
ACORDS
1. Consolidar un nou mecanisme de coordinació amb les entitats, en el que l’Ajuntament
de Salou actuï, amb recursos propis, com a comprador i subministrador, especialment
d’aquells lots o productes més necessaris, per tal de reforçar el sistema existent, tot
garantint les demandes socials existents.
2. Activar de nou, si una situació de confinament futur ho requereix, el servei de
càtering a domicili, com es va fer durant el primer confinament, ampliant així el
servei que actualment s’ofereix a les persones en situació de dependència i que, per
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la seva situació personal i/o sociofamiliar, poden presentar dificultats per garantir la
seva alimentació.”

El Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, aquesta moció.
(ES PRODUEIX DEBAT)

802.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A
RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L'ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS
FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU (EXPEDIENT NÚMERO
9113/2020).
Vista la declaració institucional que es transcriu tot seguit:
“La Unió Europea ha previst donar resposta a l’actual crisi econòmica i social que vivim,
arran de la pandèmia de la COVID19, amb el paquet pressupostari més gran mai finançat
fins al moment. Aquesta és una notícia que celebrem perquè s’allunya de respostes del
passat i aborda una solució global, solidària i compartida per part de tots els estats membres
de la UE.
El nou pressupost que s’està gestant en les institucions europees vol impulsar un Pla de
Recuperació conformat per dos grans paquets econòmics. Per una banda, el Marc Financer
Plurianual 2021-2027 de 1.074 milions d’euros, finançat amb recursos propis. Per una altra,
el Next Generation EU de 750.000 milions d’euros, que es finançarà a través dels mercats
internacionals i que suposa una novetat important.
El passat dia 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar la creació d’aquest paquet
econòmic anomenat Next Generation EU, com un instrument excepcional de recuperació, per
fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.
Aquest acord autoritza a la Comissió Europea a endeutar-se fins a 750.000 milions d’euros
en nom de la UE per donar una resposta europea coordinada dels estats membres enfront
de la pandèmia.
El Next Generation EU preveu un Mecanisme de Recuperació i Resiliència de 672.500 milions
d’euros, compost per 360.000 milions d’euros en préstecs -que hauran de ser reemborsats
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en 30 anys-, i 312.500 milions d’euros en subvencions no reemborsables. D’aquests darrers
a Espanya en corresponen 72.000 milions d’euros.
El passat dia 7 d’octubre, el Govern estatal va presentar el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència que guiarà l’execució d’aquests 72.000 milions d’euros dels fons
europeus fins al 2023. Aquest Pla s’inspira en l’Agenda del Canvi, l’Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i s’estructura al voltant de quatre grans
àmbits de transformació: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere
i la cohesió social i territorial.
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix 10 polítiques de reforma
estructural per un creixement sostenible i inclusiu, on el món local hi té molt a dir.
La mobilització d’aquest gran volum de recursos econòmics suposa una oportunitat única de
transformació del nostre país, de la qual els Ajuntaments no en volem ni podem ser aliens.
Com el mateix Pla contempla, l’envergadura d’aquest repte requereix el concurs de la
societat articulat a través del Govern, institucions europees, Parlament, Comunitats
Autònomes, corporacions locals i agents socials.
Des de l’inici de la pandèmia, els Ajuntaments hem hagut de fer un sobreesforç econòmic
per acompanyar les respostes que altres administracions aprovaven per fer front a la crisi
sanitària i les conseqüències de les mateixes en els nostres municipis. En cap cas aquest
esforç s’ha vist acompanyat de majors recursos econòmics, alhora que els ingressos s’han
vist greument perjudicats.
Els ens locals som l’administració més pròxima a la ciutadania, la que millor coneix les
necessitats i especificitats del nostre territori, la més eficient en la gestió dels recursos
públics i la que genera més cohesió social.
Sense l’enorme tasca que hem realitzat els ens locals en aquesta pandèmia i que continuem
desenvolupant, la repercussió d’aquesta s’hauria vist encara més agreujada. Per aquest
motiu també estem convençuts que no serà possible una recuperació de l’actual crisi
sanitària, econòmica i social amb cohesió, si no disposem d’uns ajuntaments forts, amb més
autonomia i més capacitat financera.
Una part important de la demanda del municipalisme ha tingut resposta fa poques setmanes
gràcies al canvi de recomanacions realitzades per la Comissió Europea i conseqüentment pel
Ministeri d’Hisenda, que va anunciar la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals per als
exercicis 2020 i 2021. Aquesta mesura possibilita l’ús dels romanents i superàvits dels
ajuntaments, sense limitació del destí.
Però, davant de l’evolució de la pandèmia i les mesures que cal prendre per aturar-la que
repercuteixen de forma directa en la davallada de molts dels sectors econòmics i en
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l’empobriment dels nostres pobles i ciutats, els ens locals necessitem més recursos
addicionals per a fer inversions de futur.
Per altra banda, la Generalitat de Catalunya també ha de preparar l’escenari per portar a
terme una execució eficaç d’aquests recursos. Serà necessari reforçar la coordinació amb el
Govern d’Espanya, per poder canalitzar els recursos de la forma més adequada i eficient
possible perquè es puguin executar completament, i amb el món local, per establir una
valoració conjunta dels projectes que impacten directament en els nostres pobles i ciutats.
És per això que, davant de la mobilització més gran de recursos portada a terme per la UE,
els grups municipals de Sumem Per Salou, del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra
Republicana de Catalunya, de Ciutadans i del Partit Popular, sol·licitem al Ple Municipal de
l’Ajuntament de Salou l’adopció dels següents acords:
1. Sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del
municipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb
les Comunitats i Ciutats Autònomes, fent ferm el compromís al qual, en aquest sentit,
es va arribar en la Conferència de Presidents Autonòmics, del passat 26 d’octubre a
la que la FEMP va assistir en representació del món local.
2. Sol·licitar al Govern d’Espanya una assignació directa dels Fons Europeus assignats al
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que no passi per la tutela de les
Comunitats Autònomes.
3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del món
local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als
municipis.
4. En relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU que
gestionaran directament les Comunitats Autònomes, reclamar al Govern de la
Generalitat de Catalunya la constitució d’una taula de coordinació amb el món local
per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests
siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució, un cop siguin aprovats.
5. Traslladar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.”
El Ple de l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.
(ES PRODUEIX DEBAT)
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900.- ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.

1000.- TORN DE PRECS I PREGUNTES.
(ES PRODUEIX DEBAT)

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13.22 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
accidental en dono fe i estenc la present acta, que signo amb l’alcalde.

Alcalde
F_GRPFIRMA_GRUP_PRESI_ORGGOB
Pere Granados
Carrillo
30-12-2020 10:40

Secretari Accidental
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Carlos Beunza
Arrue
(Decret núm
3980/2019 de
20/08/2019)
28-12-2020 13:58
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