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Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 26 D'AGOST DE 2020.
****************************************************************
Essent les 12.00 hores, del dia 26 d'agost de 2020, es reuneix, a través de videoconferència,
el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, presidida pel senyor PERE GRANADOS CARRILLO,
a la qual assisteixen els següents regidors i regidores:
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
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
YERAY MORENO MACÍAS
BEATRIZ MARÍA MORER PARDOS
MARÇAL CURTO HOYOS
MÍRIAM 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 PEDRO ANTONIO MADRONA ARANCÓN
Actua com a secretari general, el senyor ENRIC OLLÉ BIDÓ.
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També assisteix l’interventor accidental, el senyor IVAN ANDREU BARBERÀ.
Les intervencions orals, si hi fossin, realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, els regidors i
les regidores i, en el seu cas, el secretari 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:

100.- RATIFICACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA DE CIRCUMSTÀNCIES I NECESSITAT
DE CELEBRAR DE FORMA TELEMÀTICA AQUESTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE SALOU.
Es RATIFICA, per unanimitat dels assistents, 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 29 DE JULIOL DE 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 6030/2020).
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 29 de juliol de 2020, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat dels assistents.

300.- DESPATX OFICIAL.
301.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 3282 FINS AL NÚMERO
3641 DE L'ANY 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 632/2020).
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Es dona compte dels decrets des del número 3282 fins al número 3641 de l’any 2020. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

400.- ASSUMPTES DE BENESTAR I SERVEIS SOCIALS

401.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SIGNATURA DE L'ADDENDA AL CONTRACTE
PROGRA-MA ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I
L'AJUNTAMENT DE SALOU EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES
PROGRAMES I SERVEIS RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES
D'IGUALTAT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN
RELACIÓ AMB L'IMPACTE SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 DURANT
L'EXERCICI 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 9133/2018).
Identificació de l’expedient
Expedient número 9133/2018, relatiu al contracte programa entre el Departament de
Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Salou en matèria de serveis socials, altres
programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació
de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19
durant l’exercici 2020
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Vist l’esborrany de l’addenda al contracte programa entre el departament de treball,
afers socials i famílies i l’ajuntament d’igualada en matèria de serveis socials, altres
programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia
de la covid-19 durant l’exercici 2020 i la memòria justificativa de la conveniència i
oportunitat de data 31 de juliol de 2020.
2. Vist l’informe de la Intervenció General de 11 d’agost de 2020.
3. Vist l’informe de la Secretaria General de data 03 d’agost de 2020.
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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.
6. Vist el Decret d’alcaldia número 193/2020, de 13 de gener de 2020, relatiu a la
modificació de les delegacions. Modificació número 6.

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 l’addenda al Contracte Programa entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’Ajuntament de Salou en matèria de serveis socials, altres
programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la
pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

2. Facultar a l’alcalde per la signatura d’aquest document
3. Nomenar a la Cap d’acció social, immigració i dona, com a responsable municipal per
a la correcta execució del conveni.
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4. 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.
5. Remetre còpia del conveni, un cop signat, a la Secretaria General per al seu protocol i
arxiu.
6. Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes oportuns.

ANNEX

“Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l'Ajuntament de Salou en matèria de serveis socials, altres programes i
serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la
COVID-19 durant l’exercici 2020
REUNITS
D’una banda, l’Honorable Senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que li corresponen
d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de
reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
I de l’altra, l'Il·lustríssim senyor Pere Granados Carrillo, Alcalde de l'Ajuntament de Salou, en
ús de les competències que li atribueix l’article 53 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.
MANIFESTEN
Que el 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF) i els ens
locals (en endavant, EL) titulars de contracte programa (en endavant, CP) van signar les
condicions per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues
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administracions en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.
Que durant aquest període s’han signat diverses addendes per adequar les actuacions
d’ambdues administracions a les noves realitats i a la millora dels serveis fruit del treball
entre el DTSF i les entitats municipalistes.
Que s’ha signat una Addenda de pròrroga del 2019 per a l’exercici 2020.
Que la situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de
precarització dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per la reducció d’ingressos de les
persones que han perdut la feina o perquè han vist dràsticament disminuït el volum
d’activitat, com també per l’especial incidència que pot tenir la malaltia en els col·lectius amb
més fragilitat perquè presenten malalties cròniques o també per raó de l’edat. Així mateix, és
especialment vulnerable la situació de les persones sense llar que no disposen d’un habitatge
on poder seguir les normes preventives de confinament.
La situació perllongada de confinament de la COVID-19, ha provocat un augment dels
indicadors d’incidència de la violència masclista contra les dones i els seus fill i filles. La
previsió és que la crisi social i econòmica que seguirà a la crisi sanitària agreugi aquesta
tendència. És per això que cal també adoptar mesures extraordinàries i ampliar el
finançament de la Fitxa 6 “Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es
situació de violència masclista i els seus fills i filles“ que s’havia previst per aquest 2020.
L’acció pública de foment de l’associacionisme i el voluntariat requereix ara més que mai un
reforç extraordinari per pal·liar, gestionar i afrontar les dificultats derivades de la pandèmia
ateses les circumstàncies actuals, amb limitacions de mobilitat i d’acció, amb necessitat de
protecció i seguretat de tots els participants. Però, alhora, amb un increment de les persones
que s’ofereixen per fer voluntariat tant des de les entitats com des de xarxes i plataformes
informals. Aquesta nova realitat justifica les accions previstes.
Que la nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària fa necessari
que s‘hagin d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a l’Addenda de pròrroga CP per a
l’any 2020 o a redimensionar serveis i actuacions que ja hi estaven inclosos.
Que el DTSF ha acordat incrementa el suport als ens locals amb les següents mesures
extraordinàries en quatre àmbits:
Serveis d’atenció domiciliària (en endavant, SAD).
Atenció a persones sense llar.
Accions de voluntariat.
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència
masclista i pera als seus fills i filles.
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És per tot això que les parts volen subscriure la present Addenda de mesures extraordinàries
de la COVID-19.
ACORDS
Primer
Ampliar els termes de la cooperació, la col·laboració i la coordinació per a l’exercici 2020 amb
les mesures següents:
Mesura 1: SAD.
Mesura 2: Atenció a persones sense llar.
Mesura 3: Accions de voluntariat.
Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de
violència masclista i pera als seus fills i filles.
Les condicions que s’inclouen en aquests Addenda son d’aplicació només a aquestes mesures
i per a l’exercici 2020.
La concreció de cada mesura consta en les fitxes que s’adjunten a la present Addenda.
L’EL s’acull a les mesures que s’especifiquen en l’Annex Mesures i aportacions del DTSF,
d’aquesta Addenda.
Segon
L’ens local no ha de presentar cap projecte sobre aquestes mesures ja que totes dues parts
han fet seguiment conjunt des de l’inici de la pandèmia per identificar les necessitats i
consensuar els acords que inclou la present Addenda, la qual s’entén com el projecte
consensuat entre les parts.
Tercer
Aquesta addenda abasta el període del 15 de març al 31 de desembre de 2020.
Quart
Modificar el procediment i termini de justificació per a les tres primeres mesures (SAD,
persones sense llar i voluntariat) en els termes següents:
Els ens locals han de presentar entre els dies 1 i 5 de cada mes les dades
corresponents a cadascuna de les mesures que consten a l’annex. Les dades que s’han de
presentar són les que figuren a l’apartat d’avaluació de cada mesura.
El termini de presentació de la justificació econòmica serà el mes de gener de 2021.
Pel que fa a la Mesura 4 (Violència masclista) es mantenen les condicions i terminis de les
addendes de pròrroga per al 2020.
Cinquè
El DTSF gestionarà una bestreta del 100% de la seva aportació segons els imports que
consten en l’Annex Imports econòmics d’aquesta Addenda per cadascuna de les quatre
mesures.
Sisè
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Les tres primeres mesures especificades en l’Acord Primer es duen a terme en virtut de
l’acord entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, i amb càrrec al Fons social extraordinari per a la realització de mesures
urgents, que tingui per objecte exclusivament fer front a situacions extraordinàries derivades
de la COVID-19, segons el que preveu el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
La quarta mesura, ampliació dels sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es
situació de violència masclista i pera als seus fills i filles es dur a terme amb els fons
procedents dels Pacto de Estado contra la violència de gènere,
Setè
La resta de condicions es mantenen d’acord amb les addendes de pròrroga per al 2020.
I, com a prova de conformitat, les parts signen la present Addenda.
l'Il·lustríssim Senyor Pere Granados Carrillo
Alcalde de l'Ajuntament de Salou
Signat electrònicament
l’Honorable Senyor Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Signat electrònicament
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FITXA 45. Mesures extraordinàries COVID-19
Mesura 1: Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD)
Les hores que s’imputin a la present Addenda amb càrrec al Fons Social Extraordinari en
virtut de l’acord entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 i el DTSF i Famílies,
han de tenir per objecte exclusivament fer front a situacions extraordinàries derivades del
COVID-19. Han de ser hores d’atenció prestades a persones i famílies que eren o no
beneficiàries del servei i per les quals es detecta una nova necessitat causada per la situació
de la pandèmia COVID 19.
En el cas que l’ens local no hagi executat la despesa per cobrir l’aportació del DTSF en
concepte de SAD social que consta en l’Addenda de pròrroga 2020, aquest import no
executat es podrà acumular a l’import per SAD COVID (present Addenda), tot i complint les
condicions de prestació de servei que es contemplen en aquesta Addenda.
1.
Objectius que s’han d’assolir
Proporcionar SAD a totes les persones i famílies que no n’eren beneficiàries i de les
quals es detecta una nova necessitat causada per l’actual situació d’emergència.
Incrementar el nombre d’hores de SAD a totes les persones i famílies que ja n’eren
beneficiàries i de les quals es detecta una necessitat d’increment de suport causada per
l’actual situació d’emergència.
2.
Accions que s’han de desenvolupar
Ens local
Detectar i valorar la situació de famílies i persones no usuàries del SAD, amb
reconeixement o sense del grau de dependència o de discapacitat, a les quals l’actual
situació d’emergència hagi creat necessitats d’atenció i per a les quals sigui adient la
prestació d’aquest servei. Entre d’altres:
• Persones que han patit la malaltia COVID-19 i que en el seu estat actual no poden
desenvolupar de manera autònoma les activitats bàsiques o instrumentals de la vida
diària.
• Famílies a les quals el tancament d’escoles i llars d’infants hagi provocat problemes
en la cura dels fills i filles i que no es poden resoldre amb la xarxa de suport social i
familiar.
• Persones fràgils no dependents que necessiten un cert grau de suport que fins ara
estaven rebent de la seva xarxa de suport social o familiar i que no el poden rebre
degut a les mesures preventives de distanciament social o malaltia de les persones
cuidadores habituals.
• Persones ateses en serveis d’atenció diürna que han hagut de tancar i que necessiten
atenció a domicili.
• Persones ateses en centres residencials que han tornat provisionalment al seu
domicili o al de familiars i necessiten una atenció que aquests familiars no poden
prestar.
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Detectar i valorar la situació de famílies i persones que ja són usuàries del SAD, amb
reconeixement o sense del grau de dependència o de discapacitat, a les quals l’actual
situació d’emergència hagi creat noves necessitats d’atenció i per a les quals sigui adient la
prestació d’aquest servei, o bé hagi incrementat la necessitat de servei. Entre d’altres:
• Persones que combinen l’assistència a un centre d’atenció diürna amb un determinat
nombre d’hores de SAD que s’ha d’incrementar per suplir la impossibilitat
d’assistència al centre.
• Persones usuàries del SAD que reben suport del seu entorn per dur a terme les
activitats bàsiques o instrumentals de la vida diària, i que no el poden rebre degut a
les mesures preventives de distanciament social o malaltia de les persones
cuidadores habituals.
• Persones usuàries del SAD que necessiten accedir a serveis complementaris del SAD,
com ara menjars a domicili, perruqueria o podologia, que rebien en els serveis
d’atenció diürna o de proveïdors privats que temporalment no els poden prestar.
Prestar amb mitjans propis o aliens la realització de les hores de SAD addicionals
resultants de les valoracions que preveuen els punts anteriors. Els serveis es poden prestar
amb personal contractat a empreses o entitats que tinguin serveis de SAD o centre d’atenció
diürna enregistrats en el RESES (Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials),
contractats per l’EL.
Fer el seguiment presencialment o a distància (telefònic, mitjançant eines digitals,
etc.) de les persones usuàries de SAD o de serveis d’atenció diürna que, per l’actual situació
d’emergència, no puguin rebre els serveis de forma presencial i que requereixen
acompanyament.
Respectar i vetllar perquè les empreses o entitats contractades per realitzar les hores
de SAD previstes respectin les instruccions emeses per les autoritats sanitàries pel que fa a
mesures de protecció de les persones usuàries i professionals.
Coordinar el conjunt de serveis SAD prestats en la seva àrea bàsica de serveis socials
de manera que es vetlli per la complementarietat dels serveis oferts pels diferents agents
que operen en el territori.
Cofinançar el percentatge no cobert pel finançament del DTSF, sens perjudici de
l’aplicació dels criteris de copagament de la prestació ordinària del SAD.
Justificar la despesa executada tenint en compte si escau, la possibilitat de
compensació de l’import no executat per SAD social ordinari (Addenda pròrroga 2020)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Cofinançar el servei sobre la base de les condicions següents:
• Aplicació del mateix percentatge de finançament dels serveis socials bàsics del
present CP entre ambdues administracions
• Màxim d’hores a finançar (vegeu la taula de l’annex).
• Mòdul màxim de finançament 16,25 €/hora.
Acceptar la justificació de despesa compensatòria provinent del SAD social ordinari
contemplat en l’addenda de pròrroga 2020 sempre i quan es compleixin les condicions de les
persones beneficiàries del SAD COVID contemplades en aquesta Addenda.
Suport tècnic per a la implantació d’aquesta mesura.
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Facilitar el contacte de l’EL amb entitats prestadores de SAD que puguin donar suport
a l’EL en cas que aquest no ho pugui prestar el servei amb mitjans propis o amb l’entitat
prestadora que habitualment el proveeix d’aquest servei.
Posar a disposició dels EL un formulari digitalitzat per facilitar la recollida
d’informació.
Actualitzar sempre que escaigui les instruccions ja publicades pel que fa a mesures de
protecció tant de persones usuàries com de professionals, com de la gestió i l’organització
del SAD.
3.

Recursos que s’han d’emprar:

Ens local
Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les accions descrites.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les accions descrites.
4.
Avaluació
L’avaluació ha de basar-se en la mesura dels indicadors següents:
En relació amb les persones ateses en el SAD arran de la COVID-19:
o Persones no usuàries de SAD a qui es detecta una nova necessitat que
comporta l’activació d’aquest servei: nombre de nous casos desagregat per
franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys), per sexe i per
col·lectius1.
o Hores de SAD realitzades per a nous usuaris: nombre dels nous casos,
desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys), per
sexe i per col·lectius1.
o Persones que ja eren usuàries de SAD que necessiten un increment del
nombre d’hores: nombre de casos, desagregat per franges d’edat (0-15 anys,
16-64 anys, 65 i més anys), per sexe i per col·lectius1.
o Hores d’increment de servei per a persones que ja eren usuàries de SAD:
nombre d’hores dels casos, desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 16-64
anys, 65 i més anys), per sexe i per col·lectius1.
o Persones que ja eren usuàries de SAD que necessiten un increment del
nombre d’hores: nombre total, desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 1664 anys, 65 i més anys), per sexe i per col·lectius1.
o Hores d’increment de servei per a persones que ja eren usuàries de SAD:
nombre d’hores, desagregat per franges d’edat (0-15 anys,16-64 anys, 65 i
més anys), per sexe i per col·lectius1.
o Persones que ja eren usuàries de SAD però que no rebien els serveis
complementaris de perruqueria, menjar a domicili, podologia i altres, i per a
les quals s’han activat aquests serveis: nombre de persones desagregat per
franges d’edat (0-15 anys,16-64 anys, 65 i més anys), per sexe i per
col·lectius1.
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o Hores d’increment per aquests serveis complementaris SAD per a persones
que ja eren usuàries: nombre total i franges d’edat i sexe per cada cadascun
d’aquests col·lectius1.
1 Diferenciat segons el col·lectiu a què s’apliqui: famílies, infància (menors 15 anys), persones grans (més grans de 65 anys),
persones amb discapacitat, persones en situació de dependència, persones sense llar estable, població d’ètnia gitana i altres
grups en situació de risc.

En relació amb professionals contractats pel SAD ja siguin propis o mitjançant entitats
prestadores del servei:
- Nombre de professionals addicionals per atendre persones sense llar, diferenciat per
tipus d’ocupació, categories professionals, dedicació, tipus de contracte i cost de la
contractació.
En relació amb la despesa:
- despesa de personal de reforç, diferenciant: despesa per personal adscrit a les
plantilles, però exclusivament finançat amb aquest fons extraordinari, i personal
contractat al marge de les plantilles per dur a terme les actuacions.
- despesa en prestacions i manteniment de les actuacions.
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Mesura 2: Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el
confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència

1.
Objectius que s’han d’assolir
Habilitar equipaments i serveis específics d’emergència per atendre les persones sense llar
no ateses prèviament en recursos públics o privats del territori i facilitar-los el compliment
de les mesures de confinament. A aquest efecte es consideraran també com a persones
sense llar les persones que fan tasques agràries temporals i no disposen d’un lloc adequat on
passar la nit (temporers).
2.
Accions que s’han de desenvolupar
Ens local
- Dur a terme tasques de detecció activa de persones sense llar.
- Els serveis es poden prestar amb personal propi o bé contractant-los mitjançant
empreses o entitats registrades al RESES.
- Aplicar mesures de control de la infecció per la COVID-19 a les persones detectades:
control de la temperatura, observació de la simptomatologia i, en cas de sospita
d’infecció, aplicació de proves diagnòstiques.
- Habilitar nous recursos residencials d’emergència per a aquestes persones que
facilitin les mesures de confinament i permetin l’aïllament de les persones amb
afectació lleu per la COVID-19.
- Respectar i vetllar perquè les empreses o entitats contractades per gestionar aquests
serveis respectin les instruccions emeses per les autoritats sanitàries pel que fa a
mesures de protecció individual i col·lectiva de les persones usuàries, professionals i
voluntariat, i les mesures d’higiene i de desinfecció d’instal·lacions.
- Respectar i vetllar perquè les empreses o entitats contractades per gestionar aquests
serveis respectin les instruccions emeses pel DTSF pel que fa a l’organització i
l’atenció a les persones sense llar durant totes les fases de confinament i
desconfinament.
- Proporcionar alimentació a les persones sense llar que no puguin o no vulguin
quedar-se en els espais habilitats per tal d’evitar desplaçaments per anar a buscar-la.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Finançar l’ens local en els termes següents:
• Finançament d’usuaris segons el mòdul per càpita per mes.
• Preu del mòdul per persona atesa: 167,00 €./mes
Posar a disposició dels ens locals un formulari digitalitzat per facilitar la recollida
d’informació.
Actualitzar sempre que s’escaigui les instruccions ja publicades pel que fa a mesures
de protecció de persones usuàries, de professionals i voluntariat i les de gestió i organització
de la prestació dels serveis.

 1332
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

291S2A29700N1I2J0RKJ
Codi de document

291S2A29700N1I2J0RKJ

SEC14I00M9

3.
-

Núm. d’expedient

6709/2020

01-10-20

Recursos que s’han d’emprar Ens local
Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les accions descrites.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les accions descrites.
4.

Avaluació

L’avaluació s’ha de basar en la mesura dels indicadors mensuals següents:
En relació amb les persones detectades i ateses en un recurs arran de la COVID-19:
- Persones sense llar detectades al municipi/comarca: nombre total i desagregat per
franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys) i per sexe.
- Persones sense llar ateses en els recursos habituals: nombre total i desagregat per
franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys) i per sexe.
- Persones sense llar ateses en nous recursos residencials habilitats d’emergència:
nombre total i desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys) i
per sexe.
- Persones ateses amb recursos habituals o nous recursos residencials habilitats
d’emergència: nombre total i desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys,
65 i més anys) i per sexe.
- Persones ateses com a casos de baixa exigència als quals s’ha buscat pis o pensió o
un altre recurs habitacional: nombre total i desagregat per franges d’edat (0-15 anys,
16-64 anys, 65 i més anys) i per sexe.
- Nombre de nous recursos (espais) residencials d’emergència habilitats a partir del 15
de març de 2020.
- Nombre de places incrementades en els espais habituals o extraordinaris a partir del
15 de març de 2020.
- Nombre total de noves places habilitades a partir del 15 de març de 2020.
En relació amb professionals contractats per prestar aquests serveis ja siguin propis o
d’entitats prestadores:
- Nombre de professionals addicionals per atendre persones sense llar, diferenciat per
tipus d’ocupació, categories professionals, dedicació, tipus de contracte i cost de la
contractació.
En relació amb la despesa:
- despesa de personal de reforç, diferenciant: despesa per personal adscrit a les
plantilles, però exclusivament finançat amb aquest fons extraordinari, i personal
contractat al marge de les plantilles per dur a terme les actuacions.
- despesa en prestacions i manteniment de les actuacions.

 1432
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

291S2A29700N1I2J0RKJ
Codi de document

291S2A29700N1I2J0RKJ

SEC14I00M9

Núm. d’expedient

6709/2020

01-10-20

Mesura 3: Accions de voluntariat
1.
Objectius que s’han d’assolir
Generals
- Pal·liar els efectes de la pandèmia als barris, pobles o ciutats mitjançant l’acció
transformadora del voluntariat.
- Millorar l’impacte de l’acció del voluntariat en l’atenció a col·lectius vulnerables
mitjançant el reforç dels equips professionals de les entitats que duen a terme la
coordinació, la formació i l’organització dels equips de voluntariat.
- Millorar la protecció física i jurídica de totes les persones involucrades en el
voluntariat (persones voluntàries i persones destinatàries de l’acció).
- Potenciar els equips de voluntariat per tal que puguin desenvolupar els projectes de
voluntariat essencials.
- Consolidar, estendre la capacitat d’ajuda i suport veïnal a tot el territori i promoure’n
la capil·laritat.
Específics
- Millorar la seguretat i l’alimentació de col·lectius vulnerables en coordinació amb els
serveis socials municipals.
- Millorar els serveis de proximitat d’atenció de necessitats bàsiques en barris segregats
i altament vulnerables.
- Reforçar els dispositius d’atenció a persones sense llar amb el personal i els mitjans
materials adequats per a la protecció tant a les persones sense llar com a les
persones voluntàries d’entitats.
- Millorar l’atenció a persones grans soles mitjançant mitjans telemàtics per a pal·liar la
soledat i les necessitats bàsiques derivades de la situació actual.
- Millorar l’atenció a infants i joves en risc d’exclusió social mitjançant xarxes d’entitats
juvenils expertes en l’atenció a aquests col·lectius.
- Millorar l’atenció emocional i psicològica a persones vulnerables per combatre els
símptomes derivats de la soledat, la malaltia o el dol.
2.

Accions que s’han de desenvolupar

Ens local
Accions de potenciació i suport dels equips municipals/comarcals:
- Reforç dels equips de l’EL per dur a terme les tasques de coordinació i
acompanyament dels projectes de voluntariat per garantir-ne la seguretat,
- Adaptar-los a la situació, derivar-los a les entitats o organitzar-los i canalitzar les
propostes noves i consolidar-ne les recurrents.
- Reforç dels projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les
persones més vulnerables arran de la crisi social i sanitària.
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Increment de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys per cobrir
responsabilitats en l’organització de grups de voluntaris.
Formació i capacitació de les persones voluntàries no integrades en entitats.
Organització i coordinació dels grups de ciutadans que es dirigeixen a l’ens local per
poder col·laborar com a voluntaris: accions de derivació a les entitats socials i
projectes organitzats i gestionats íntegrament des del municipi.
Millora dels protocols i de les accions de gestió pública del voluntariat, i redisseny dels
projectes de coordinació i foment.
Coordinació de les accions impulsades pels serveis socials bàsics amb els grups de
persones voluntàries.

Accions de suport econòmic a les entitats de voluntariat que tinguin aquests objectius:
- Reforç dels equips de les entitats i de les tasques de coordinació de voluntariat per
adaptar-los a la situació.
- Provisió d’equips de protecció individual tant per a la ciutadania mobilitzada com per
als seus equips.
- Increment de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys per cobrir
responsabilitats.
- Reforç dels projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les
persones més vulnerables arran de la crisis social i sanitària.
- Adaptació dels processos i circuits a la nova situació.
- Formació i capacitació de les persones voluntàries per fer front a la situació.
- Manteniment estructural davant l’escenari de paralització de subvencions i ajudes
provocat per la suspensió general de terminis administratius, si escau.
- Millora i increment de les tasques per a la selecció, la formació i la coordinació de
noves persones voluntàries mobilitzades entre la població que s’hi incorporin amb
motiu de la pandèmia.
- Millora de protocols i accions, i redisseny dels projectes per millorar la qualitat
d’intervenció i la millora de les condicions de vida de les persones ateses.
- Millorar la coordinació dels projectes de protecció civil i de serveis social amb les
autoritats sanitàries.
No cal que l’EL disposi d’un punt de voluntariat o d’un programa específic de suport a
l’associacionisme i el voluntariat.
Els EL poden optar per portar a terme accions de reforç dels equips propis o accions de
reforç econòmic de les entitats de voluntariat, indistintament. Es poden portar a terme
accions en ambdós àmbits, i és necessari distingir els projectes tant dels del punt de vista de
les accions a desenvolupar com des del punt de vista pressupostari.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- Validació i suport a la implementació de les actuacions.
- Seguiment de les accions desenvolupades en el marc d’aquest programa.
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Informació sobre les eines i recursos de què disposa el DTSF per a la promoció del
voluntariat i l’associacionisme.
Posada a disposició de materials informatius, guies, estudis i altres documents de què
disposa el DTSF en matèria de voluntariat i associacionisme, i específicament de les
recomanacions per a la gestió de grups de voluntaris en el marc de l’emergència
sanitària i social.
Revisió i seguiment dels recursos econòmics aportats pel DTSF.
Recursos que s’han d’emprar

Ens local
- Estructura
organitzativa per
al
desenvolupament
del
programa i
les infraestructures necessàries per portar-lo a terme.
- Persona de la corporació que sigui el referent tècnic.
- Gestió administrativa necessària per articular la transferència de recursos a les
entitats de voluntariat, mitjançant l’instrument jurídic oportú.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- Finançament del 100% del pressupost, sense que s’exigeixi cofinançament per part
de l’EL. S’acceptarà la justificació de despeses de personal, de material i d’activitats.
4.

Avaluació

L’avaluació ha de basar-se en la mesura dels indicadors mensuals següents:
Nombre de persones ateses mitjançant els programes de voluntariat distribuït per
franges d’edat (0 a 15 anys, 16- 64 anys i 65 anys i més), sexe i per sector de la població,
desagregat per sexe (famílies, infància, persones grans, persones amb discapacitat, persones
en situació de dependència, persones sense llar estable, població gitana i altres grups en
situació de risc).
Nombre d’actuacions i despesa imputada:
• Actuació 1/ Nombre de xarxes o plataformes informals ateses.
• Actuació 2/ Nombre de persones voluntàries mobilitzades.
• Actuació 3/ Nombre de persones voluntàries assegurades.
• Actuació 4/ Nombre d’entitats de voluntariat que han rebut suport econòmic.
• Actuació 5/ Nombre d’equips de protecció individual adquirits.
• Actuació 6/ Nombre de formacions impartides.
• Actuació 7/ Nombre de persones formades.
Reforç dels equips municipals o comarcals amb responsabilitat en les accions de
foment del voluntariat, indicant-hi:
• Nombre de treballadors/es
• Tipus d’ocupació
• Llocs de treball
• Dedicació (hora/setmana i mes/any)
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Relació laboral
Cost salarial
Equipament on treballa

En relació amb la despesa:
- despesa de personal de reforç, diferenciant: despesa per personal adscrit a les
plantilles, però exclusivament finançat amb aquest fons extraordinari, i personal
contractat al marge de les plantilles per dur a terme les actuacions.
- despesa en prestacions i manteniment de les actuacions.
Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de
violència masclista i pera als seus fills i filles.
Es mantenen les mateixes condicions de les addendes de pròrroga per al 2020.

Annex. Mesures i aportacions del DTSF
Salou

Màxim hores previstes
Fitxa

Import atorgat

(específic SAD)

Fitxa 45.1 Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD)

5.075,23 €

473,22

Fitxa 45.2. Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el

7.650,00 €

confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència
Fitxa 45.4. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de
violència masclista i pera als seus fills i filles.

2.180,98 €”

(EL REGIDOR SEBASTIÀ S’INCORPORA A LA SESSIÓ PLENÀRIA DURANT EL DEBAT
D’AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA. JA PARTICIPA EN LA VOTACIÓ D’AQUEST PUNT)
(ES PRODUEIX DEBAT)

500.- MOCIONS PRESENTADES PELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS.
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501.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM PER A LA
SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS (EXPEDIENT NÚMERO 6637/2020).
Vista la moció presentada per ERC-AM i que es transcriu a continuació:
“La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de
resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i
també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats. Als
ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més
propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns
ha posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera
generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem
actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per
afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la
recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans
locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a
poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La Llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de
despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures
d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha
evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El
compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures
econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment
modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan
sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en
compliment de la normativa abans citada. Per tal que els ens locals puguem afrontar amb
garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar
les imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així
com pel sobreesforç i 2 la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens
calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de cara al
futur. La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els
serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al
costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de
l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en corresponsabilitat les
limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin
l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que
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s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana. En aquest context i amb les
dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic que obliguen als
Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el
passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible,
l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament
en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter
extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que s’incorporen en
aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels
Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les
reivindicades del municipalisme català.
Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels
ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a
l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de
2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual
només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis que
transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els podrà comportar,
flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant un greuge
respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de romanents. Coneixedors de què el
Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari, (el grup municipal d’ERC-AM,
proposen) al Ple de l’Ajuntament de Salou, eleven l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Salou a l’acord signat per la FEMP i el
Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una
mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el
Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens
locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la
recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut
de 5.000M€.
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin
disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures
per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es
garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal
extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar,
d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
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QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar
resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per
reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la
pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb
les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions
locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de
desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació
és que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals
d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova
regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte 4 competencial i econòmic en
els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la
FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris.
Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures
proposades en les administracions locals del nostre país.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots en contra (6 de Sumem per Salou i 5 del PSC) i
9 vots a favor (4 d’ERC, 4 de C’s i 1 del PP), NO APROVAR aquesta moció.
(ES PRODUEIX DEBAT)

502.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM PER RETIRAR ELS
HONORS A JOAN CARLES I, I PER REPROVAR L'ACTUACIÓ DEL GOVERN
ESPANYOL EN LA SEVA FUGIDA (EXPEDIENT NÚMERO 6652/2020).
Vista la moció presentada pel Grup municipal d’ERC-AM que es transcriu tot seguit:
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“La monarquia espanyola s'ha caracteritzat històricament, i en especial en les darreres
dècades, pels seus escàndols. Durant les darreres setmanes, en plena crisi sanitària i social,
el rei Felip VI va admetre, sense vergonya, l’existència de possibles irregularitats en els
comptes del rei emèrit.
Les investigacions periodístiques apunten, en aquell cas, a comptes bancaris del Rei Joan
Carles en què s’hi haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de dòlars provinents de
comissions originades en diversos contractes de construcció o subministrament d’armes
entre determinats estats i grans empreses espanyoles. Sembla acreditada igualment una
fortuna personal ubicada fora del país que superaria els 2.000 milions d’euros.
Ara, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat espanyol, el rei emèrit
anuncia que fuig d’Espanya escapant del control democràtic i judicial.
Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos els precedents d’actuació similar que els
Borbons han repetit històricament, mereix tot el rebuig la complicitat activa del Govern de
l’Estat Espanyol en aquesta operació de sortida clandestina, anterior en realitat al propi
anunci de la decisió adoptada per la “Casa Real”. Una “fugida d’Estat” que per sí mateixa
implica el reconeixement de capteniment irregular per part de l’actual dinastia monàrquica.
Des de les més altes institucions de l’Estat espanyol, la Monarquia i el govern central, s’han
vulnerat explícitament els principis més elementals de l’estat de dret que teòricament
haurien de protegir i fer complir.
En aquest context, el Parlament de Catalunya, el passat 7 d’agost, es va posicionar
políticament en el sentit que Catalunya es considera republicana i que vol avançar cap a la
independència.
Davant d’aquests fets, la ciutadania i els grups polítics representats en aquest Ple no podem
restar impassibles.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Salou, proposa
l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Recolzar la retirada de títols honorífics i reconeixements personals, així com els
carrers en homenatge al rei emèrit Joan Carles I.
SEGON.- Constatar que la monarquia espanyola és successora del règim franquista, segons
la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de julio del 1946.
TERCER.- Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per la seva col·laboració necessària en la
sortida del rei emèrit, tal i com va admetre el propi President del Govern Sr. Pedro Sánchez,
en una operació destinada a protegir-lo de la justícia suïssa.
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QUART.- Exigir al President Sánchez i la vicepresidenta Calvo totes les explicacions
necessàries per esclarir el rol del Govern de l’Estat espanyol en aquesta operació d’Estat de
blindatge de la monarquia i detallar la situació actual en la que es troba el rei emèrit.
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat espanyol i el Congrés de Diputats a implementar les
reformes necessàries per poder:
• Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les responsabilitats
corresponents a les institucions, empreses i persones que s’hagin vist beneficiades o hagin
sigut part activa.
• Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al Tribunal
Suprem.
• Derogar els delictes de calumnies i injúries contra al Corona, i anul·lar les causes i
sentències per aquests delictes.
• Permetre la fiscalització dels comptes i activitats dels membres de la Casa Reial.
• Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita.
SISÈ.- Reafirmar el dret d’autodeterminació de Catalunya perquè les catalanes i els catalans
decidim el nostre futur polític i institucional; així com solidaritzar-nos amb qualsevol iniciativa
per exercir el dret democràtic de la ciutadania espanyola a decidir lliurement sobre el seu
model d’Estat.
SETÈ.- Traslladar aquests acords a les institucions de la Unió Europea, i instar a la Comissió
Europea a actuar en defensa de l’estat de dret, tot exigint a l’Estat espanyol la deguda i
estricta aplicació dels tractats que regulen les obligacions dels Estats en aquest àmbit.”
El Ple de l’Ajuntament de Salou ACORDA, per 14 vots en contra (5 del PSC, 4 de C’s, 1 del PP
i 4 vots en contra dels regidors Granados, Barragán, Gómez i Montalà) i 6 vots a favor (4
d’ERC i 2 dels regidors Montagut i Maiquez), NO APROVAR aquesta moció.
(ES PRODUEIX DEBAT)

503.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER INSTAR AL
GOVERN D'ESPANYA A NO APROPIAR-SE DELS RECURSOS DE LES ENTITATS
LOCALS (EXPEDIENT NÚMERO 6661/2020).
Vista la moció presentada pel Grup municipal del PP que es transcriu tot seguit:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales
(EE.LL.) han sido pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la
crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.
Sin embargo, el extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto
correspondido por el gobierno de España que, durante la fase más dura de la pandemia, no
destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las
negativas consecuencias del mismo.
Ante esta situación, las entidades locales- de todo signo político- a través de los órganos de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de los legítimos representantes
de los españoles en el Congreso de los Diputados han solicitado, en reiteradas ocasiones
durante los últimos meses, al gobierno de España medidas como:
1. Poder disponer del 100% los remanentes de Tesorería- sus “ahorros”, los “ahorros de
los vecinos”- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios
y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia y después, contra la
crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma; sin poner en riesgo la
capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las CC.AA. y el
Estado.
2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a
las Entidades Locales para poder compensar el impacto del COVID19 en sus ingresos
y gastos presupuestarios.
3. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las
Entidades Locales y de fondos específicos por valor más de 1.000 millones de euros
para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el
coste de la colaboración de las EE.LL. en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
No obstante lo anterior, en el mes de julio, el gobierno de España presentó a la FEMP una
propuesta de acuerdo que no respondía a las necesidades y peticiones de las Entidades
Locales. Propuesta que fue aprobada por la Junta de Gobierno de la FEMP el 3 de agosto,
únicamente con los votos a favor de los alcaldes socialistas más el voto de calidad del
Presidente de la citada Federación.
Ninguna de las restantes fuerzas políticas con representación en este órgano directivo de la
FEMP apoyó esta propuesta: Partido Popular, Ciudadanos y Junts per Cat votaron en contra,
mientras que IU-Podemos se abstuvieron, rompiéndose de ese modo el consenso que
siempre había existido en esta institución.

 2432
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

291S2A29700N1I2J0RKJ
Codi de document

291S2A29700N1I2J0RKJ

SEC14I00M9

Núm. d’expedient

6709/2020

01-10-20

El Consejo de Ministros, a pesar de que la propuesta de acuerdo no contaba con el aval
unánime de la FEMP, aprobó el 4 de agosto, el Real Decreto-ley 27/2020, de medidas
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que
mantiene los aspectos más lesivos del acuerdo rechazado por la mayoría de los miembros
que integran esta institución.
En síntesis, el gobierno de España ofrece un fondo de 5.000 millones € -a ingresar a las
EE.LL. entre 2020 y 2021- totalmente condicionado puesto que solamente se repartirá entre
las EE.LL. que entreguen al gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos
generales a 31/12/2019 (minorado por una serie de conceptos reseñados en el artículo 3.1
del Real Decreto-ley 27/2020) durante 17 años, desde 2020 al 2037.
A cambio de que las EE.LL. cedan todos los ahorros municipales, los ahorros de los vecinos,
el gobierno les ofrece un fondo -que supone solamente una pequeña parte de esos ahorrosy que deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el gobierno en el propio
Real Decreto-ley 27/2020.
En resumen, estamos ante una propuesta que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la
Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera
como base de la gestión de las entidades locales.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salou, presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Manifestar:
1. el rechazo expreso del Ayuntamiento de Salou al Real Decreto-ley 27/2020, por
considerar que el mismo vulnera el principio de autonomía y suficiencia financiera
como base de la gestión de las entidades locales.
2. el profundo rechazo de este Ayuntamiento al procedimiento negociador que el
Gobierno de España ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una
“apariencia” de apoyo unánime de las EE.LL. al Real Decreto-ley 27/2020, por cuanto
únicamente ha negociado con los representantes socialistas y de IU-Podemos en la
FEMP excluyendo al resto de fuerzas políticas con representación en dicha institución.
3. el compromiso del Ayuntamiento de Salou con la Ley de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento
de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar
los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.
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4. y el profundo rechazo este Ayuntamiento a cualquier medida del Gobierno de España
tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios
españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las EELL al
Estado a devolver a largo plazo
Instar al Gobierno de España a:
5. respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a
las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero
público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
6. que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por
todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la
Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de los Grupos Políticos del
Congreso y el Senado, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.”
El Ple de l’Ajuntament de Salou ACORDA, per 11 vots en contra (6 de Sumem per Salou i 5
del PSC) i 9 vots a favor (4 d’ERC, 4 de C’s i 1 del PP), NO APROVAR aquesta moció.

(ES PRODUEIX DEBAT)

504.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS CONTRA LA
INTERVENCIÓ DELS ESTALVIS DELS AJUNTAMENTS PER PART DEL GOVERN
D'ESPANYA (EXPEDIENT NÚMERO 6689/2020).
Vista la moció presentada pel Grup municipal de Ciutadans, que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra sociedad se enfrenta a uno de los mayores retos, tanto sanitarios como socioeconómicos, que ha existido, no solo en Cataluña, sino también en el estado español.
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La situación pandémica que ha provocado el Covid-19 nos va a llevar a una crisis socioeconómica sin precedentes y los datos auguran que así será.
Cataluña está afrontando un mes de agosto crítico, llegando hasta el punto de lanzarse un
“SOS” por parte de la patronal Foment del Treball, reclamando un “plan de rescate” para los
sectores más afectados por la crisis sanitaria, poniendo en primera fila al turismo y la
restauración, además del comercio, transporte, automoción, cultura y actividades
deportivas. En dicho comunicado, Foment denunció la “pasividad” de las administraciones,
sin distinguir entre Gobierno y Generalitat, y reclamó medidas urgentes.
La caída de la ocupación ha sido general, pero el mayor descenso lo registra Cataluña, con
223.700 personas menos empleadas que en el trimestre anterior -el mayor descenso de la
serie histórica- y 203.600 menos que hace un año.
Además, el número de parados subió en 61.300 personas en el segundo trimestre en
Cataluña, hasta sumar un total de 472.000 desempleados. De nuevo, es la comunidad
autónoma donde más aumentó el desempleo en los meses más duros de la Covid-19. La
tasa de paro se situó en el 12,78 %, frente al 10,66 % del trimestre anterior.
Salou, nuestro municipio, no es una excepción a dicha afectación, dado que estamos
hablando de un municipio el cual, el impacto turístico y los beneficios socio-económicos que
aporta dicho sector es la base económica para la gran mayoría de nuestros ciudadanos.
Sin lugar a duda tenemos que ayudar a nuestra sociedad con medidas efectivas que no sean
falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las instituciones
más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios medios
humanos, materiales y económicos a rescatar a la población.
El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y como tal, debe de respetar el
Artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses.” El Art 140 “La Constitución garantiza la
autonomía de los municipios.”
El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la Constitución obliga a
concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el cual en su STC
4/1981 de 2 de febrero de 1981 (F.J. 3) ha afirmado: "Ante todo, resulta claro que la

autonomía hace referencia a un poder limitado.

En efecto, autonomía no es soberanía, y aún este poder tiene sus límites y, dado que cada
organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el
principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente
dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la
Constitución.”
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La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a participar
en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando en su STC
170/89 de 19 de octubre, que: "...sería contrario a la autonomía municipal una participación

inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los
Ayuntamientos."
Por lo cual, el Gobierno de España debe de hacer posible que los Ayuntamientos dispongan
de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19.
El reciente Real Decreto 27/2020 de 4 de agosto, aprobado por el Gobierno de España, de
medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales
aprobó diversas medidas financieras que afectan a las entidades locales, en la cual en su
exposición de motivos V establece que la “Administración General del Estado dotará un

crédito extraordinario para la recuperación económica y social que se dotará por un importe
equivalente como mínimo al 35 por ciento de los recursos comprometidos por las entidades
locales, sin que pueda exceder de un importe máximo total de 5.000 millones de euros, con
cargo a dicho crédito, en el plazo de un mes contado a partir de la recepción de los
compromisos de las entidades locales se realizarán transferencias corrientes a aquellas
entidades locales, en proporción a los recursos comprometidos”, todo ello a cambio de
que las entidades locales pongan a disposición de la Administración del Estado
sus recursos financieros.

Así lo establece también en su art. 3.1 de la ley 27/2020, el cual expone que “los

ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los consejos insulares podrán
comprometerse a poner a disposición de la Administración General del Estado,
recursos financieros por la totalidad del remanente de tesorería para gastos
generales”. Así mismo dice el articulado que “Las entidades locales remitirán al
Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 un compromiso firme,
vinculante e irrenunciable de transferir la totalidad de los recursos
comprometidos a la Administración General del Estado. Los compromisos habrán de
estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante ese periodo, la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera requerirá a las entidades locales que le presten los recursos
comprometidos”.
Por todo ello,
El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de SALOU a la adopción de los
SIGUIENTES ACUERDOS:

Primero.- Manifestar por parte del Ayuntamiento de Salou el rechazo al Real Decreto Ley
27/2020 realizado por parte del Gobierno de España.
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Segundo.- En amparo del art. 137 y 140 de la Constitución Española, la cual recoge la
autonomía por parte de las entidades locales, y la STC 170/89, solicitar al Gobierno de
España que permita a las Administraciones Locales, como organismo más cercano al
ciudadano y teniendo en consideración la especial situación de nuestro municipio y la
afectación de la pandemia a efectos socio – económicos ante la caída del turismo, principal
ingreso de nuestra ciudad, que puedan las entidades locales disponer del superávit del año
2019, así como de los remanentes disponibles, para las medidas de reactivación económica y
social y cualquier otra medidas necesaria que se estimase oportuna.
Tercero.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información
pública municipal a los vecinos de nuestro municipio.
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España,
al Congreso de los Diputados y al Senado.”
El Ple de l’Ajuntament de Salou ACORDA, per 11 vots en contra (6 de Sumem per Salou i 5
del PSC) i 9 vots a favor (4 d’ERC, 4 de C’s i 1 del PP), NO APROVAR aquesta moció.

(ES PRODUEIX DEBAT)

505.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE SUMEM PER SALOU I
DEL PSC PER A LA CONSOLIDACIÓ DE MESURES FINANCERES A LES ENTITATS
LOCALS (EXPEDIENT NÚMERO 6691/2020).
Vista la moció presentada pels Grups municipals de Sumem per Salou i del PSC que es
transcriu a continuació:
“Com és conegut, i així s’han manifestat en reiterades ocasions els grups municipals que
presenten aquesta moció, és imprescindible cercar consensos i reclamar a les
administracions supramunicipals tots aquells acords que afavoreixin les entitats locals i
reforcin les seves competències, el seu finançament, l’autonomia local així com la prestació
de serveis públics de qualitat en favor dels nostres veïns i veïnes.
En el passat plenari municipal del 27 de maig de 2020, tots els grups municipals amb
representació vam aprovar un seguit de mocions que reclamaven passos i compromisos per
tal que els ajuntaments puguin utilitzar el seu superàvit, mobilitzar part important dels seus
romanents de tresoreria i la flexibilització de la regla de la despesa, ja que cal destacar que
els ajuntaments son l’administració més propera a la ciutadania i que han hagut de fer front
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a un seguit de mesures i actuacions per pal·liar la crisi sanitària que venim patint a
conseqüència del COVID-19 i que ha provocat una situació d’emergència social i econòmica.
Per això és fa necessari, per part de totes les administracions, un cop coneguts diferents
acords entre el Govern de l’Estat i la FEMP, continuar avançant en la consolidació de mesures
i recursos per a la protecció i la reactivació necessària del nostre teixit empresarial per evitar
la destrucció de llocs de treball, mantenir la nostra qualitat de vida i revertir en beneficis
socials.
L’Ajuntament de Salou, com ja es va fer incís, ha fet un gran esforç de contenció i austeritat
en els últims anys per tal d’adaptar-se a la "regla de despesa" que marca la llei d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, generant un important romanent de tresoreria, a
més d'un superàvit financer de l'exercici de 2019, que a hores d'ara, i després de la darrera
modificació de crèdit serà utilitzat, no només per a despeses derivades de l'atenció social
derivades de l’emergència, sinó també per a qualsevol despesa o inversió necessària per
superar la situació actual, com poguessin ser plans d'ocupació, promoció, suport a les pimes,
autònoms i empreses, amb l'objectiu de poder evitar la destrucció del teixit econòmic i
l'ocupació.
En aquest sentit, i donat que l’Ajuntament de Salou ja ha destinat el seu superàvit del 2019,
no s’acollirà a l’acord signat el passat 4 d’agost, plasmat normativament en el RD 27/2020,
de 4 d’agost, i pendent de passar el tràmit parlamentari corresponent. Tot i això, i com ja
s’ha fet esment, cal continuar exigint la consolidació d’algunes mesures i acords que es
recullen en aquest acord, i és que la llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la
limitació que imposava en la regla de la despesa i la LRSAL del 2013 no serveixen per donar
resposta a l’actual crisi i menys si els ajuntaments no poden disposar, ni tal sols, dels propis
recursos que han acumulat gràcies a la bona gestió.
Per tot això, els grups municipals sotasignants aproven els següents acords:
1.- Instar al Govern de l’Estat que consolidi la flexibilització donada per l’any 2020 pel que fa
a la no exigència del compliment de la regla de la despesa a les entitats locals així com la
d’utilitzar el superàvit o romanent de tresoreria per despeses generals, emplaçant-lo a més a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària.
2.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar
resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per
reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la
pandèmia.
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3.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les
entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals,
per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de
desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació
és que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals
d’unes despeses que no els corresponen.
4.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, als grups polítics del Congrés, a la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Aliança de Municipis
Turístics, i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 15 vots a favor (6 de Sumem per Salou, 5 del PSC i 4
d’ERC) i 5 vots en contra (4 de C’s i 1 del PP), APROVAR aquesta moció.

(ES PRODUEIX DEBAT)

600.- ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES.
(ES PRODUEIX DEBAT)
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13.49 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general en dono fe i estenc la present acta, que signo amb l’alcalde.

Alcalde
F_GRPFIRMA_GRUP_PRESI_ORGGOB
Pere Granados
Carrillo
06-10-2020 08:57

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
02-10-2020 10:01
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