REUNIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PER LA CREACIÓ DE MESURES
ECONÒMIQUES I SOCIALS ARRAN DE LA COVID-19
Dimarts 8 de juny de 2020 a les 20.15h

Assistència a la reunió:
Imma Ferret, Manel Alpuente, Esther Marmaneu, Oriol Torrents, Neus Hernández, Filo
Martínez i Jose Luís Soriano. (PSC)
Lourdes Quer i Núria Calvet (ERC)
Susanna Escribà (JxCat)
Amanda Gallego (Poble actiu CUP)

Es convoca la reunió per la plataforma jitsi meet un cop acabada la comissió informativa
del ple i comencem a les 20:15h.
Informacions del Grup PSC:
L’Oriol Torrents encapçala la reunió com a portaveu del Grup municipal socialista, i
informa dels següents punts:
-

-

-

Es fa balanç del mercat municipal de diumenge dia 7 de juny, amb la
incorporació de les parades de roba. Dona veu al Jose Luís Soriano regidor de
mercat que explica que malgrat el dia no va acompanyar gaire hi va venir prou
gent al mercat. Degut a la pluja les parades de roba es van haver de reubicar al
carrer de Cal Salines, i es van detectar alguns punts on faltaria controlar els
accessos perquè la gent no aparti les tanques. Però en general la valoració es
molt positiva i els paradistes estan molt agraïts després de la reunió que es va
fer amb ells dimecres passat per valorar les possibilitats d’anar incrementant el
nombre de parades segons avanci la desescalada.
L’Esther Marmaneu regidora de turisme fa valoració del punt d’autocaravanes,
en el qual dissabte ja hi havia 2 que van pernoctar i es van quedar fins diumenge
a la tarda. Pel que fa al punt d’informació del mercat, també va reobrir aquest
diumenge, i la valoració es molt positiva, es van acostar entre 6 i 10 persones
preguntant pels productes turístics que oferim com a municipi, les rutes, el
Ciarga i el Castell.
L’Oriol també comenta que avui dilluns ha obert la llar d’infants tant dels
Monjos com de la Ràpita i dona veu a la Regidora d’educació la Neus Hernández
per explicar com ha anat la jornada i la reobertura de les llars d’infants. La
regidora explica que es va passar un qüestionari a totes les famílies per veure si
hi havia la necessitat de portar els infants a la llar, 10 famílies van manifestar la
necessitat d’aquest servei, i per tant es va decidir obrir les llars d’infants, amb 2

aules als Monjos i una a la Ràpita, ja que finalment només 6 d’aquetes 10
famílies necessiten el servei.
A les aules sempre hi ha les mateixes educadores, 2 per aula per atendre als
infants, i la jornada ha anat molt bé, els infants han entrat contents a les aules i
no hi ha hagut cap incident.
-

-

-

La Neus Hernández explica que també s’han obert les inscripcions al casal
d’estiu i explica que finalment s’ha pogut fer el conveni amb el consell esportiu
perquè facin la dinamització del casal, explica que l’organització del casal
segueix la mateixa línia que si ho fes una entitat, que des de infància se’ls hi ha
facilitat tota la documentació que necessitaven. L’Oriol Torrents recalca que s’ha
hagut de lluitar molt per oferir els mateixos preus de l’any passat, degut que el
consell esportiu fa casals per altres municipis a preus molt més elevats.
L’Amanda Gallego de Poble Actiu CUP, fa esment als preus del casal, que entén
que son els més econòmics de la comarca, però que potser tot i així hi ha
famílies que no podran fer front a aquesta despesa, i que potser no entenen
com al no haver-hi ni excursions i entrades a atraccions varies el preu és el
mateix d’altres anys. La Imma Ferret respon que el problema es que la ratio de
infants per monitors ara és mes baixa i és això el que encareix el preu del casal, i
recalca que cap infant s’ha de quedar sense poder anar al casal d’estiu per un
tema econòmic, que això sempre ja gestionat des de serveis socials i es seguirà
fent.
Pel que fa a l’obertura de la Piscina el Manel Alpuente regidor d’esports explica
el següent: La piscina s’està gestionant amb la mateixa empresa de l’any passat,
que estan treballant en un aplicatiu per poder fer la reserva d’hores i d’entrades
a la piscina. Segons en la fase que ens trobem l’obertura vidrà condicionada amb
temes d’aforament. Això planteja cert dubtes a JxCat, i la seva portaveu la
Susanna Escribà pregunta si hi ha menys aforament del que esperem, hi ha la
possibilitat de que alguna persona pugui tenir dues entrades el mateix dia? I si
es així, haurà de pagar dues vegades? També pregunta per l’aforament actual de
la piscina.
El regidor Manel Alpuente li respon que ja estan treballant amb aquesta
plataforma, i que a dia d’avui no ens havíem plantejat la possibilitat de que hi
hagués poc aforament i algú pogués demanar dues entrades per un sol dia.
L’Oriol Torrents com a portaveu del PSC comenta que el que s’està treballant es
perquè no pugui entrar a la plataforma una persona i reserva les hores de tota
una setmana, però que gràcies per l’apunt que ha fet la Susanna i que es tindrà
en compte i se li comentarà a la empresa. Pel que fa als aforaments, el Manel
comenta que tal i com estem ara i esperant que l’aforament com a mínim sigui
del 30% , les dades serien les següents:
• les platges laterals de la piscina , en la banda del parc 30
persones, en la banda del passeig fluvial 55 persones.
• La piscina petita : 3 infants
• A la piscina gran: 14 persones
• A la terrassa del bar 14 persones i a la platja lateral del bar 14
persones també.

L’Amanda Gallego, pregunta si es pot fer ús dels vestuaris i que es farà en cas
d’onades de calor. El regidor li respon que els vestuaris ara per ara no es poden
utilitzar, només és la zona d’accés a la piscina, i l’Oriol Torrents comenta que en
casos d’onada de calor s’haurà de mirar una solució alternativa, ja que si l’any
passat en normalitat teníem problemes d’aforament, aquest any seria inviable
proposar el que es va fer l’any anterior.

-

Per parlar de les Festes majors, l’Oriol Torrents passa la paraula a la regidora
Esther Marmaneu, que fa un breu resum del que es va parlar amb les entitats la
setmana passada:
Finalment les entitats de la Ràpita han decidit que tiren endavant amb una Festa
Major simbòlica, adaptada a la situació actual, descartant gran concentracions
de gent, com és el cas d’orquestres, Fogardera, acte sacramental i Sàtires
(segurament virtuals), sopars populars, balls infantils i cercaviles. Es centren en
actuacions de petit format, i han demanat a les entitats de la Ràpita que facin un
recull de propostes i el posin en comú el proper 29 de juny. Des de l’Ajuntament
els proposem que contin amb qualsevol contractacions d’aquests espectacles,
sonoritzacions, enregistraments o plataformes i xarxes socials de l’Ajuntament
per poder llençar els actes virtualment.
Pel que fa a la Festa Major dels Monjos, la comissió de Festes ha comunicat que
no volen implicar-se de cap manera en la Festa Major, i com a organitzadors ni
com a voluntaris, i per tant des de la Taula de cultura l’Ajuntament i les entitats
dels Monjos que organitzen actes de FM, han decidit crear una comissió
d’entitats per organitzar actes de petit format, adaptats a la situació actual, amb
aforament limitat i en espais del municipi, com ara places, pàrquing del mercat,
patis de les escoles,.... El pes econòmic de les contractacions correrà a càrrec de
l’Ajuntament, ja que aquestes entitats no tenen subvenció per organitzar la
Festa Major.
L’Amanda Gallego pregunta si s’haurà de fer algun tipus de modificació per fer
front a aquesta despesa o a les subvencions de les entitats, i l’Esther Marmaneu
respon que en cap cas se li treurà a cap entitat la seva subvenció, que al mes
d’abril ja se’ls va informar que l’objecte de la subvenció s’havia adaptat a les
circumstàncies i que en tot cas podien justificar despeses de material o
arranjament del seu patrimoni com a entitats. Tampoc es preveu fer cap
modificació pressupostària al respecte, ja que de les partides de cultura es
preveu que no s’exhaureixin degut a que no hi haurà una despesa tant gran amb
gralles ni amb pirotècnia.
La Susana Escribà pregunta si aquest any hi haurà firaires, i l’Esther respon que
és un dels temes a parlar amb els regidors, però que els pobles de la comarca
amb els que s’ha parlat ho ha descartat i que des de la regidoria no es veu massa
factible que hi hagi Fira aquest 2020, en tot cas son coses que encara s’han de
valorar.

-

L’alcaldessa Imma Ferret i regidora de l’àrea de promoció econòmica dona
informacions varies de temes d’empresa, ocupació i comerç del municipi, les
dades son les següents:
- L’atur ha despuntat una mica aquest últim mes de maig 14,94%, 515
persones ( a l’Alt Penedès està al 12,69%)
- Número d’expedients d’ERTOS 63.- dels quals 12 son del sector
industria, 50 del sector serveis i 1 persona del sector de la construcció.
- En total 1331 persones afectades al municipi.
S’han estat fent diferents accions des del servei local d’ocupació referents als
dos primers trimestres de l’any:
-

404 persones estan en seguiment
101 persones han trobat feina
S’han gestionat 8 ofertes de feina

Dels ajuts a les famílies s’han presentat 41 sol·licituds. D’aquestes, la setmana
passada, es van aprovar 15 i 9 aquesta setmana, a 8 sol·licituds se’ls hi ha
requerit dades, i s’han denegat 9 per no complir els requisits.
Ara s’està aprofitant a fer una actualització del cens d’activitats per poder-ho
tenir al dia, i s’ha creat un correu únic de promoció econòmica per resoldre
dubtes, comunicar ajuts,... el correu és empresa@smmonjos.cat.
Pel que fa al cas de la Nissan, la Imma Ferret explica que la empresa més
afectada és Kalsonic, que té 77 treballadors/es que ara mateix estan en permís
retribuït, però que no tenen cap informació més al respecte de que és el que
passarà d’aquí en endavant. Des de l’ajuntament se’ls ha fet arribar que estem
pel que necessitin.
L’oriol Torrents pregunta si hi ha cap més aportació o dubte per part dels grups i al veure
que no es així dona per finalitzada la reunió a les 21.30h

