
REUNIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PER LA CREACIÓ DE MESURES 
ECONÒMIQUES I SOCIALS ARRAN DE LA COVID-19 

Dimarts 6 de maig de 2020 a les 18h 

 

Assistència a la reunió: 

Oriol Torrents i Esther Marmaneu (PSC) 

Lourdes Quer (ERC) 

Susanna Escribà (JxCat) 

Amanda Gallego (Poble actiu CUP) 

 

 

 

Es convoca la reunió per la plataforma jitsi meet i comencem a les 18:20h. 

L’Oriol Torrents encapçala la reunió com a portaveu del Grup municipal socialista, i 
informa dels següents punts: 

- Si tot va com fins ara i no hi ha canvis s’està gestionant perquè definitivament el 
mercat dels diumenges de les parades essencials d’alimentació es pugui fer el 
dia 17 de maig, amb les mesures de seguretat pertinents. 
Per ara es deixa aparcada la proposta de fer-ho en diferents espais del municipi, 
i en tot cas depenen del que faci Casa Atmeller tornarem a valorar el tema. 

- L’Oriol també comenta que per la pregunta de la passada reunió pel tema del 
Casal d’estiu s’ha parlat amb l’entitat, i ens han fet arribar la seva preocupació 
pel tema, es una entitat que mai ha organitzat cap casal, seria la seva primera 
vegada i en la situació sanitària actual que tenim, veuen molt complicat poder-
ho gestionar ells. Se’ls ha comunicat que no han de fer un casal com el que 
teníem fins ara, que potser els infants han d’anar a torns de matins i tardes, dies 
alterns, ja que entenen que el rati d’infants per monitor es molt més baix, i per 
no suposar un increment en la contractació de personal es podria fer d’aquesta 
manera. Igualment la entitat està valorant la possibilitat de renunciar a la 
subvenció per l’organització del casal, si fos aquest el cas, com ajuntament ja 
ens hem posat en marxa i hem parlat amb secretaria i intervenció per trobar un 
possible solució via contractual o conveni per donar aquest servei de manera 
segura als nostres infants. 
En un parell de setmanes com a molt tard tindrem la resposta de l’entitat i en 
tot cas activarem el passos necessaris per la realització del Casal d’estiu 2020. 
Al respecte d’aquest punt, Lourdes com a portaveu de ERC, comenta que potser 
hauríem de tenir la previsió si finalment ja no obrin les llars d’infants i que les 
mateixes educadores de la llar, ja que estan cobrant i no poden fer treball 
presencial, podrien fer de monitores del casal d’estiu i així minimitzar la despesa 



contractual externa d’un servei de dinamització amb monitoratge pel Casal 
d’estiu. 
L’Amanda, portaveu de Poble actiu CUP, comenta que no veu massa clara 
aquesta proposta, ja que les educadores de la llar treballen fins el 31 de juliol i 
després fan vacances i en tot cas se’ls hauria de preguntar primer si estan 
interessades, tot i que es cert que amb la seva formació estan completament 
preparades per fer aquest monitoratge. Recalca que no ho veu factible. 
L’Esther apunta que les treballadores i treballadors de l’ajuntament estan en un 
permís retribuïble i no recuperable com es va comentar al plenari del mes 
d’abril, i que en tot cas si se’ls hi vol plantejar a les educadores de la llar fer 
aquesta tasca hauria de ser única i exclusivament si elles ho accepten, i poder 
plantejar aquest tema amb el comitè d’empresa. Tot i que tampoc veu clara la 
proposta, ja que son tasques que no estan descrites en el seu lloc de treball. 

- En quant a les targetes moneder, des de el departament de la generalitat i el 
consell comarcal ens comenten que s’ha efectuat la 3a recarrega de 36 euros a 
les targetes moneder. L’ Oriol informa que des de serveis socials no veuen amb 
molt bon ulls seguir aquest sistema quan s’acabi el període lectiu, ja que 
aquestes targetes només controlen l’import a gastar en alimentació, i les 
famílies els poden gastar amb productes que no siguin massa saludables i no hi 
ha manera de controlar-ho, per tant, des de serveis socials son partidaris de 
seguir amb el mateix sistema de control que feien fins ara dels ajuts a les 
famílies. 

- En quant a la proposta de la CUP del préstec domiciliari per part de la biblioteca 
mentre estigui tancat el servei, Esther informa que s’ha parlat amb la directora 
de la biblioteca i que ara mateix no veu viable aquest servei de préstec a domicili 
per dos motius, un perquè el nostre municipi te més població que altres 
municipis que sap que estan fent aquest servei i no creuen que sigui factible i 
per altra banda , la situació actual de la biblioteca és de desinfecció i neteja de 
instal·lacions i del material, llibres, pantalles ordinadors, teclats,.... i fins que no 
es pugui garantir que tot està desinfectat no es començarà a fer préstec. D’igual 
manera la regidora de cultura confirma que tot i que el govern proposa la 
reobertura de les biblioteques a partir de dilluns, des de diputació i ajuntament 
creiem que el més assenyat es esperar a que tot estigui desinfectat, que ens 
arribin els EPIS pel personal de treball i que estigui redactat el protocol 
d’actuació sanitària i de seguretat en el treball que ens ha de passar diputació 
per tota la xarxa de biblioteques. Un cop tinguem tot això reobrirem servei amb 
cita prèvia pel préstec. Ahir la regidora va acordar amb les treballadores que tot 
el retorn de llibres es faci per la bústia instal·lada a la façana, per així poder tenir 
controlats els exemplars i poder-los tractar i desinfectar sense haver d’entrar en 
contacte directe amb el taulell de préstec i evitar així la contaminació creuada. 

- L’Esther també comenta a les portaveus dels grups que des de l’ajuntament 
s’estan demanant els pressupostos per adquirir dispensadors de gel 
hidroalcohòlic per tots els edificis municipals. 

- Pel que fa referencia a l’adquisició de material fungible , l’Oriol explica que s’ha 
exposat a les llibreries del comerç poder fer promoció des de les xarxes de 
l’ajuntament de la venda d’aquest material perquè la població en sigui 
coneixedora i activar en aquest sentit el comerç. Però ens comenten els 
propietaris que no estan interessats per ara en la promoció d’aquesta venda 



perquè el material que tenen potser no arriba a cobrir tota la demanda que 
tindrien, i no saben si per stock o comanda podrien servir-lo i donar un bon 
servei. 

- L’Esther explica com està la situació amb les entitats que organitzen actes de 
Festa major, després de la reunió de dijous passat amb les entitats es recull que 
totes tenen clar que no es pot dur a terme una festa major com la tenim 
concebuda fins ara i per tant s’ha obert la porta a fer un comunicat conjunt per 
difondre la decisió presa. També es comenta que la propera reunió serà en un 
parell o 3 de setmanes per tractar aquest comunicat i obrir un espai de debat 
per acollir propostes d’actes simbòlics/ virtuals que es puguin dur a terme dintre 
dels dies festius dels dos nuclis, Monjos i Ràpita, Cal Rubió ho valorarem més 
endavant segons la evolució de la pandèmia. En tot cas de la reunió es recull la 
idea de que si es pot fer festa Major a Cal Rubió estaria bé entre totes sumar 
esforços per dur-la a terme. 

- En quant a les altres propostes que va fer la CUP en l’anterior reunió, el 
portaveu socialista comenta que son propostes que van a un altre nivell i que es 
poden tenir en compte més endavant i a la llarga però que ara mateix en la 
situació d’alarma que vivim hem de gestionar els nostres esforços amb temes 
més concrets. 

 

Propostes del Grup PSC: 

L’Oriol Torrents explica totes les propostes i actuacions que s’estan fent des de l’equip 
de govern actualment: 

1. L’ajuda a autònoms, empreses, comerç, etc, tot i que no es competència de 
l’ajuntament segons el marc legal , ja s’està treballant en unes bases i hi ha una 
primera xifra de 40.000 euros per destinar ajuts a aquest sector. 

2. La taxa que s’aplica a les parades del mercat tindrà una reducció del 25%, en 
quant a la taxa de la brossa mentre estiguin els establiments tancats no se’ls 
aplicarà, però després s’haurà de tornar a cobrar l’impost. 

3. Pel que fa a les taxes d’ocupació de via publica no es cobrarà res als negocis fins 
al gener 2021. 

4. Així com també s’està tramitant ‘ampliació de les terrasses perquè els bars i 
restaurants puguin complir amb les distancies de seguretat marcades per la llei i 
seguir tenint com a mínim el mateix nombre de serveis al carrer que tenien fins 
ara. 

5. Repartició de mascaretes i flors aquest cap de setmana. La nostra prioritat és la 
salut evidentment, però des de l’organització de la festa dels avis creuen molt 
necessari fer-los arribar les flors que reparteixen cada any, ja que ha estat un 
col·lectiu molt afectat per la situació del COVID-19 i es vol fer arribar el 
agraïment a la paciència que estant tenint, encoratjar-los i que com ajuntament 
vegin que seguim estant al seu costat. 

6. El repartiment de les mascaretes s’anirà fent de manera esglaonada per totes 
les llars de la vila, es demana ajuda de voluntariat i regidors. 

 

 



 

 

Torn obert de paraula: 

Grup JxCat: 

La portaveu del grup Susana Escribà recalca el següent: 

 
1. Tot i que no sigui competència de l’ajuntament aquest ajut a autònoms, creu 

que s’ha de fer el possible per tirar-lo endavant, com han fet altres ajuntaments, 
i recalcar a les bases que aquest ajut es incompatible amb d’altres comunitaris o 
estatals. Però que vol deixa clar que tenim un comerç local que s’ha vist forçat a 
tancar i que per tant aquest ajut és molt necessari. 

2. Pregunta si s’han fet els tràmits amb els particulars dels solars perquè els 
netegin d’herbes. Ja ha vist que els solars que son propietat municipal s’estan 
arreglant i la seva preocupació està en alguns solars particulars, ja que s’han 
observat plagues d’insectes com ara mosquits o paparres, i que per tant 
hauríem de fer-los requeriment perquè els netegin. 

3. També demana si es pot fer per xarxes difusió de la campanya cívica de recollida 
d’excrements dels gossos, ja que passejant pel municipi han detectat que està 
minat, sobre tot l’espai del Parc del Foix i la zona dels horts, així com el camí que 
va cap a Sardinyola pel CIARGA. 

4. Es queixa del tracte que té la policia local amb molts veïns i veïnes del municipi. 
Faltes de respecte en vers la ciutadania constant i favoritismes segons el color 
polític. Demana que es faci alguna cosa al respecte i tracti amb els agents 
implicats la seva falta d’educació i imparcialitat. 

5. Planteja que hi ha queixes de la neteja a la Ràpita, hi ha carrers on han passat i 
desinfectat certes entrades a les cases i altres que no ho han fet. I torna a fer 
esment de la afinitat política de les persones que viuen en aquestes cases, si son 
simpatitzants socialistes hi ha un tracte preferent i diferent a la resta. 

6. Pel tema de repartiment de flors i mascaretes, des de el seu grup declinen 
l’oferiment d’anar a repartir-les als veïns i veïnes del municipi, ja que no 
comparteixen que es faci el repartiment d’aquestes dues coses a la vegada, no 
ho veuen segur ni higiènic, però el més important és que no entenen la prioritat 
de l’equip de govern i creuen que no s’haurien de repartir flors i s’hauria d’haver 
invertit aquests diners en guants, gels desinfectants i altres productes que 
costen de trobar al mercat i que ara mateix son essencials. També comenten 
que el repartiment de mascaretes arriba tard . 

El regidor Oriol Torrents respon, a la regidora Susanna Escribà,  que s’estan fent els 
treballs de desbrossament de totes les herbes dels solars que son propietat de 
l’ajuntament, però que degut a l’estat d’alarma i al no ser un servei essencial el de 
jardineria i es va haver de deixar de prestar, ara degut a les pluges dels últims dies i el 
bon temps les herbes han crescut molt, i anem de bòlid per poder-ho gestionar amb 
celeritat. Pel que fa als solars particulars se’ls ha enviat carta pel requeriment, i en el cas 
que no ho facin haurem d’executar-ho nosaltre, com hem fet altres vegades, i despès 
passar-los el recàrrec als propietaris.  



L’Esther comenta que es farà incidència a xarxes del tema civisme amb la recollida 
d’excrements i d’igual manera amb la ciudadania per recordar-los quines son les franges 
horàries de passeig, esport i sortida amb infants, ja que s’ha detectat que hi ha gent que 
no ho està complint. 

Tema policial l’Oriol especifica que hi ha situacions on, segons com reacciona la persona 
requerida, es possible que l’agent no tingui una molt bona resposta si  li han faltat al 
respecte o han increpat a l’agent per la seva feina. També comenta que lo dels 
favoritismes no són certs. 

I de la mateixa manera l’Oriol explica a la Susanna que per un canvi de torn en les 
persones que desinfectaven certs carrers de la Ràpita s’han gestionat algunes queixes, ja 
que no ho feien com ho havien estat fent els altres treballadors i per tant es possible 
que coincidís aquesta queixa amb el canvi de torn esmentat. El tema de favoritismes no 
és així, ja que ell com a regidor ha hagut de fer sempre més incidència en certs carrers 
on viuen i que a l’empresa de neteja li costa entrar, per tant no es un tema polític si hi 
ha un descuit i defecte de neteja. 

Per que fa al tema de les mascaretes i les flors l’Oriol comenta que en tot cas no es un 
tema de prioritats sinó de gestió, les mascaretes es van demanar fa setmanes i per stock 
de les empreses no han arribat fins ara, i vol recalcar que JxCat està en tot el seu dret de 
no voler venir a repartir per les cases, que ho han proposat perquè des del el grup 
municipal dels socialistes veuen a bé que els regidors donem la cara davant dels veïns, 
malgrat no siguem molt ben rebuts en algunes llars. 

L’Esther comenta que la gestió de mascaretes fa temps que es va fer, però que les 
empreses no donen a coll a cobrir tota la demanda d’EPIS i per això tarden en servir-les, 
està passant el mateix amb el metacrilat per les mampares de protecció etc. Les 
mascaretes que donarà l’Ajuntament son tipus FFP2, rentables i reutilitzables i que en 
tot cas estarem molt de temps amb l’ús de la mascareta com a mesura higiènica i de 
protecció. 

L’Amanda de la CUP, comenta que mes val tard que mai, i que en altres ajuntaments 
s’han servit mascaretes quirúrgiques d’un sol ús, i aquest no és el nostre cas. 

Grup ERC: 

La regidora Lourdes Quer proposa que als ajuts pels autònoms es tingui en compte no 
solament els comerços que han hagut de tancar o cessar la seva activitat durant un 
temps, sinó també aquells que han vist reduïts els seus ingressos degut a la baixada de 
feina. 

 

Grup Poble Actiu CUP: 

Amanda Gallego com a portaveu del grup Poble Actiu CUP comenta: 

1. Pregunta sobre que es farà aquest any per controlar el munt de mosquits que ja 
proliferen pels voltants de la riera i dels parcs i arbres del municipi, ja que l’any 
passat es va fer tractament , vol saber si aquest any també es farà. 

2. I per altra banda vol aprofitar a felicitar el servei de comunicació per l’edició de 
l’agenda del COVID-19 que s’ha redactat, ja que la veu molt pràctica, que resol 



tots els possibles dubtes que es pot plantejar a la ciutadania i està molt ben 
resumida. Planteja la possibilitat de fer un canvi en el format de l’agenda 
setmanal i portar-la més cap a aquest format, més ordenat per àmbits. 

Oriol Torrents comenta que el control de la plaga de mosquits es gestionarà com s’ha fet 
altres anys. 

L’Esther com a regidora de comunicació agraeix les paraules de la CUP i comenta que ho 
farà extensiu a la tècnica de comunicació. 

L’Oriol comenta que l’agenda del COVID-19 és resultat de la bona feina i de tota la 
dedicació que estant fent tant l’Esther com a regidora i la tècnica Imma Pulido, que 
constantment estan abocant esforços a les xarxes per donar resposta a la ciutadania i 
també de l’alcaldessa, que entre totes 3 han hagut de fer un gran esforç perquè la 
regidoria de comunicació ha vist com s’ha triplicat la feina d’aquest servei, que constant 
i permanentment ha d’estar alerta a tots els canvis que ha generat i genera aquest estat 
d’alarma. 

El portaveu dels socialistes pregunta si hi ha cap més aportació per part dels grups i al 
veure que no es així dona per finalitzada la reunió a les 20h 

 

 

 

 

 


