Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/2

El ple

Ordinària

Data

2 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 18:20 fins a les 21:00 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Jordi Llopart Senent

Secretari

Carlos Octavio Martínez Casals

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

Consuelo Picón Gomis

SÍ

Francesc Sentís Escamilla

SÍ

Jaime Serret Simó

SÍ

Jordi Llopart Senent

SÍ

Jordi Moliné Górriz

SÍ

Juan Lara Montero

SÍ

M. del Carmen Marín Hidalgo

SÍ

Ma. Dolores Juncal Santos

SÍ

Montserrat Muñoz Madueño

SÍ

Pilar Romero Gracia

SÍ

Sílvia Farrero Tahull

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Carlos Octavio Martínez Casals (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 24/08/2020
HASH: feabf730302a9fd3e46df5261cf69b9f

Jordi Llopart Senent (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 24/08/2020
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

ACTA

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 18 de desembre de 2019.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació: Nominal
A favor: 6, En contra: 3, Abstencions: 2, Absents: 0
A favor

Consuelo Picón Gomis
Francesc Sentís Escamilla
Jordi Llopart Senent
Jordi Moliné Górriz
Pilar Romero Gracia
Sílvia Farrero Tahull

En contra

Juan Lara Montero
M. del Carmen Marín Hidalgo
Montserrat Muñoz Madueño

Abstencions

Jaime Serret Simó
Ma. Dolores Juncal Santos

Absents

---

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 25 de juliol de 2020
D'acord amb el que s'estableix en l'art. 22.1.e) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i el 52.2.f del DL 2/2003 de 28 d’abril que
aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es presenta
al Ple el projecte de pressupost municipal únic per a 2020.
En la secció de despeses s'han consignat tots els forçosos exigibles a l'Entitat local i
quant a les despeses no obligatòries legalment (voluntàries de dret però forçoses de
fet), s'han consignat els precisos per les circumstàncies en què ha de desenvoluparse la vida municipal, i s'han recollit els assenyalats en la memòria del pressupost.
El Pressupost de l'Ajuntament, pel que fa a l'estat de despeses és de 6.269.910,44
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Favorable

ACTA DEL PLE

Aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2020

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

Feta avinent pel sr. secretari l'acta de la sessió anterior de data 18 de desembre de
2019, es troba conforme i resta aprovada.

€ i el d'ingressos és de 6.269.910,44 €, és un pressupost que presenta ANIVELLAT.
S'han redactat les corresponents bases per a l'execució del projecte del Pressupost
redactat.
Referent a la Plantilla Orgànica del Personal i a la Relació dels Llocs de Treball s’han
ajustat les seves places a la realitat econòmica municipal i que es tractarà en acord
separat.
Les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament, tant funcionari com laboral,
se’ls ha aplicat les de retribucions que corresponen d’acord amb la legislació vigent.
El secretari-interventor ha emès el corresponent informe.

Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020 d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute
públic; el qual, resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST 2020
DESPESES
Capítol
Títol
Primer
Despeses de Personal
Segon
Compra Bens Corrents I Serveis
Tercer
Despeses Financeres
Quart
Transferències Corrents
Total Operacions Corrents
Sisè
Inversions Reals
Setè
Transferències De Capital
Total Operacions De Capital
Vuitè
Actius Financers
Novè
Passius Financers
Total Operacions Financeres
TOTAL
INGRESSOS

Import
2.913.905,71 €
2.608.813,21 €
101.000,00 €
125.000,00 €
5.748.718,92 €
482.191,52 €
0,00 €
482.191,52 €
0,00 €
39.000,00 €
39.000,00 €
6.269.910,44 €
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La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i
els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

ACTA DEL PLE

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

FONAMENTS DE DRET.-

Tanmateix, i en el cas que s’obtingués el finançament adient, aprovar el límit màxim
legal en relació amb el sostre de la despesa no financera, atès el detall que es
relaciona a continuació:
CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST
Despesa no
financera
Capítol 1
2.913.905,71 €
Capítol 2
2.608.813,21 €
Capítol 3
101.000,00 €
Capítol 4
125.000,00 €
Capítol 5
0,00 €
Capítol 6
482.000,00 €
Capítol 7
0,00 €
Despesa no financera
6.230.910,44 €
Import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa,
sempre que hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

443.652,55 €
6.674.562,99 €

Tercer.- Aprovar les Bases d'execució del Pressupost contingudes dintre del mateix
expedient.

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

Segon.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, per import de 6.674.562,99 € d’acord amb el que es
detalla a l’informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat,
objectiu del deute públic i la regla de la despesa. El marge de compliment és de
443.652,55 euros.
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Import
3.603.000,00 €
54.000,00 €
928.000,00 €
1.001.900,00 €
277.000,00 €
5.864.200,00 €
0,00 €
405.710,44 €
405.710,44 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.269.910,44 €
0,00 €

ACTA DEL PLE

PRESSUPOST 2020
Capítol
Títol
Primer
Impostos Directes
Segon
Impostos Indirectes
Tercer
Taxes i Altres Ingressos
Quart
Transferències Corrents
Cinquè
Ingressos Patrimonials
Total Operacions Corrents
Sisè
Alienació d'inversions Reals
Setè
Transferències De Capital
Total Operacions De Capital
Vuitè
Actius Financers
Novè
Passius Financers
Total Operacions Financeres
TOTAL
SUPERÀVIT / DÈFICIT

Quart.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, que és de
quinze dies, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el
que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Així, comenta, que la despesa de personal és elevada mentre que al capítol segon hi
ha despeses de béns corrents i de serveis (especialment aquests últims) que
considera que es podrien portar a terme per personal municipal. També fa esment
d’una despesa elevada en concepte de lloguer del camió d’escombraries i que,
segurament, seria més rentable comprant-ne un. Així, d’igual manera, comenta que
la neteja de zones verdes la podria fer la Brigada Municipal que disposa de personal i
material especialitzat enlloc d’encarregar-ho a una empresa de serveis. Tanmateix
per el manteniment d’enllumenat hi ha una empresa que disposa del nostre camió
cistella sense cap mena de contraprestació i, a més, desconeixent si de totes les
reparacions o manteniments que fa, si aquella va substituint les llumeneres a mesura
que van fallant per altres que siguin de LED o de vapor de sodi o de mercuri. Que
amb tots els oficials de primera que disposem es podrien fer més manteniments
enlloc de contractar-los. Reitera que es gasta molt poc en el poble (inversions) però
molt en despesa corrent i personal i que per això no aprovarà aquests pressupost.
Per últim, pregunta per el manteniment d’una App anomenada “Circ de la Cultura”
per valor de gairebé 2.400 €, respecte a la qual .el Sr. Sentís del PDeCAT respon que
és una plataforma de serveis de divulgació cultural.
Per la seva banda, la Sra. Juncal del PP fa esment que s’abstindrà en aquest punt.

Modificació del règim de sessions del Ple de la Corporació
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 3, Abstencions: 0, Absents: 0

Codi Validació: SX39CTM9X475NCZXDKECSDRSS | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 26

La Sra. Muñoz del PSC-CP expressa el seu desacord amb el pressupost que es vol
aprovar doncs afirma que observa un augment de despesa però que aquest augment
no és tradueix en un augment també d’inversió.

ACTA DEL PLE

Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per sis vots a favor
corresponents als regidors srs/res Silvia Farrero Tahull (3 vots de PDeCAT), Jordi
Moliné Górriz (2 vots ERC-AM), Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC), i cinc
abstencions corresponents als regidors sr/res Montserrat Muñoz Madueño (3 vots
PSC-CP) i Maria Dolores Juncal Santos (2 vots del PP) dictamina favorablement la
proposició presentada i la proposen al Ple de la Corporació perquè adopti el
corresponent acord.

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

Cinquè.- Facultar a l'alcaldia a la realització de totes les gestions, necessàries per a
l'obtenció dels recursos, contemplats en el Pressupost General de l’any 2020 i totes
les que siguin necessàries en relació al mateix.

Consuelo Picón Gomis
Francesc Sentís Escamilla
Jaime Serret Simó
Jordi Llopart Senent
Jordi Moliné Górriz
Ma. Dolores Juncal Santos
Pilar Romero Gracia
Sílvia Farrero Tahull

En contra

Juan Lara Montero
M. del Carmen Marín Hidalgo
Montserrat Muñoz Madueño

Abstencions

---

Absents

---

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 25 de juliol de 2020

1. En data 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
2. En virtut del principi d’autoorganització, el Ple de la Corporació, en sessió de data
28 de juny de 2019, va establir què per la legislatura 2019-2023 les sessions
ordinàries del ple se celebraran el 3r dijous de l'últim mes de cada trimestre natural a
les 19:00 hores.
3. Per motius d'organització administrativa, s'esdevé necessària la modificació de
l'hora de celebració de les sessions plenàries seguint la mateixa periodicitat, és a dir,
el 3r dijous de l'últim mes de cada trimestre natural.

ACTA DEL PLE

Fets

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

A favor

1. Legislació aplicable:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
En conseqüència, aquesta alcaldia proposa a la Comissió Informativa i de Seguiment
dictamini favorablement l'adopció dels següents acords i els sotmeti a la consideració
del Ple de la Corporació,
Primer.- Modificar el règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació què, amb
caràcter general sempre que així sigui possible, se celebraran amb periodicitat
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Fonaments jurídics

trimestral, el 3r dijous de l'últim mes de cada trimestre natural a les 18:00 hores. Si
fos festiu passarà a celebrar-se el primer dia feiner següent.
Segon.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb
l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la
Generalitat de Cataluya i l'Ajuntament de Creixell per a la seva adhesió a la
xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya
(RESCAT)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

La Sra. Muñoz del PSC-CP no aprovarà aquest punt doncs considera que aquest ple
havia de celebrar-se a les 19:00 h. El Sr. Moliné d’ERC-AM rebat que és una qüestió
ja debatuda en la Comissió Informativa de la setmana anterior i, per tant, ja es sabia.

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per vuit vots a favor
corresponents als regidors srs/res Silvia Farrero Tahull (3 vots de PDeCAT), Jordi
Moliné Górriz (2 vots ERC-AM), Maria Dolores Juncal Santos (2 vots del PP) i Pilar
Romero Gracia (1 vot de FIC), i dos abstencions corresponents als regidors sr/res
Montserrat Muñoz Madueño (3 vots PSC-CP), dictamina favorablement la proposició
presentada i la proposen al Ple de la Corporació perquè adopti el corresponent
acord.

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 25 de juliol de 2020

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en compliment de les
competències que exerceix en matèria de seguretat i emergències, té la
responsabilitat en la gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i
Seguretat de Catalunya (RESCAT), xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada
mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents
col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la
tasca de cadascun d’aquests col·lectius, augmentant-ne la seva eficàcia i eficiència,
i permetre’n una millor coordinació entre ells.
En data 3 d'abril de 2013 l'Ajuntament de Creixell va signar un Conveni de
col·laboració amb el Departament d'Interior pel qual s'establien les condicions
d’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa RESCAT. La clàusula onzena establia la
vigència il·limitada del Conveni.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició
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Antecedents

addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis que no tinguin
determinat un període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el termini és
de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei.
Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data 3
d'abril de 2013 es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió a aquesta
corporació local.

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya.
Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
En conseqüència, aquesta alcaldia proposa a la Comissió Informativa i de
seguiment dictamini favorablement els següents acords i els sotmeti a la
consideració del Ple de la Corporació,
Primer.- Aprovar l'esborrany del Conveni entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Creixell per a la seva adhesió a la xarxa
de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya (RESCAT) i el de
les Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions, el text dels quals es
reprodueixen a continuació;
"Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de ____________ per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat
de Catalunya (RESCAT)
REUNITS
D’una banda, l’Honorable Conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
D’una altra, l’/la Il·lustríssim/a Alcalde/essa de l’Ajuntament de _________, en virtut de l’Acord de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data __________
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEN que
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El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

ACTA DEL PLE

Fonaments de dret

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

Atès l'esborrany de Conveni presentat pel Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Creixell per a la seva adhesió a la xarxa de
radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya (RESCAT) i de les
Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions, per a la seva aprovació per
part de l'Ajuntament.

La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, que
dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les
emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun d’aquests col·lectius,
augmentant-ne la seva eficàcia i eficiència, i permetre’n una millor coordinació entre ells.

II.

La xarxa RESCAT es basa en la tecnologia TETRA i es caracteritza per un ús eficient de la
banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb
comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural i la capacitat d’establir
comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé activar grups comuns per a
facilitar-ne la coordinació.

II.

La xarxa RESCAT és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica ha estat
encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni de data de 21 de
desembre de 2012 que formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús onerosa dels actius de
la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. En data 28 de juliol
de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior han formalitzat una addenda a aquest conveni
amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per
acord de Govern en data 30 de juliol de 2013.

II.

Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, s’estableix
que el Consell Rector de la xarxa RESCAT n’és el seu màxim òrgan de direcció, en defineix
les seves funcions i determina la forma de representació de l’Administració Local de
Catalunya en aquest òrgan col·legiat.

II.

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
estableix que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya les autoritats amb
competències en la matèria i els serveis dependents de les administracions respectives, i
també, els òrgans de coordinació i participació ciutadana. El sistema de seguretat pública de
Catalunya té per finalitat contribuir al desenvolupament de polítiques públiques de prevenció i
protecció eficaces en l’assegurament dels drets i les llibertats dels ciutadans, la preservació
de la convivència i el foment de la cohesió social. Així mateix, l’apartat 5 de l’article 5 de la
Llei, estableix que el Govern, sobretot per mitjà del departament titular de les competències
en matèria de seguretat pública, i els ajuntaments han de promoure, en el si dels òrgans
conjunts, la planificació operativa de llurs serveis de seguretat i l’assignació eficient i
l’aprofitament conjunt dels recursos, la integració dels sistemes d’informació policial i
l’homogeneïtzació dels estàndards organitzatius i operacionals.

II.

En data____ de_____ de_______ es va signar un Conveni de col·laboració entre les parts
intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de ________ a la Xarxa
RESCAT creada pel Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions normatives
introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, fan necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les parts intervinents.

II.

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició addicional
vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que s’hi
preveu en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als
convenis que no tinguin determinat un període de vigència o aquest sigui per un temps
indefinit, el termini és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei.

II.

Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data ____ de
_____ de ______ es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió a aquesta corporació local.

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

II.
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El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria de
seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions
d’Emergències i Seguretat de Catalunya (d’ara endavant xarxa RESCAT).

ACTA DEL PLE

I.

I en virtut d’això, les parts decideixen SUBSCRIURE el present conveni de col·laboració per a l’adhesió
de l’Ajuntament de _______ a la xarxa RESCAT, mitjançant els següents
ACORDS
Primer.- Objecte i Finalitat del conveni
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions generals d’adhesió de l’Ajuntament de
___________ a la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació dels serveis
d’emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals de Catalunya
que s’hi adhereixin.
Segon.- Obligacions del Departament



Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits per la
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament.



Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa Rescat
i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar al que es preveu en aquest
conveni, amb antelació suficient.



Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, mitjançant el
Centre d’Operacions Rescat (en endavant COR), proporcioni a l’Ajuntament, entre d’altres, un
servei per atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa RESCAT i
dels seus terminals, utilitzant els recursos necessaris per a la seva solució. Aquest servei
complementarà, per tant, el manteniment dels equips terminals ofert per les empreses
subministradores.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament s’obliga a :



Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les
condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de:
 Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, de la
direcció de la xarxa RESCAT.
 Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir la seguretat i
l’ús eficient de la xarxa.



Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament que sigui
necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels grups de la xarxa
RESCAT, tant com sigui possible, a la seva organització.



Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats detectades per
l’Ajuntament en relació a la xarxa RESCAT, de manera que es disposi d’un termini adequat
per poder estudiar la viabilitat de la solució tècnica.



Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa siguin membres o col·laboradors de
serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma explícita a no permetre la utilització
de terminals donats d’alta a la xarxa RESCAT per part d’usuaris amb altres funcions alienes a
la seguretat i les emergències del municipi, a excepció d’aquells que siguin autoritzats
explícitament pel Departament.



Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i
gestió de la xarxa RESCAT segons es detalla en l’acord cinquè.

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa RESCAT en els propers anys, i la seva
disponibilitat per a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la Generalitat ho
permetin.
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El Departament s’obliga a:

Adquirir terminals que estiguin homologats per la xarxa RESCAT, per tal de garantir la
compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia TETRA i les especificacions de
la xarxa RESCAT i assumir el cost de l’adquisició de manteniment del material, tal com es
detalla a l’acord sisè.



Assumir el compromís que tots els equips i accessoris de la xarxa RESCAT adquirits només
seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses
subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions per
resoldre les incidències que afectin els equips terminals (excepte material fungible). Per tal de
facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de resposta
adequats, el COR, quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà provisionalment un
altre operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa configuració, la mateixa
programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el terminal de l’Ajuntament, el
COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal provisional, tal i com es detalla en
l’acord sisè.



Adquirir directament el material fungible a que fa referència el paràgraf anterior i els kits
d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per canvi de vehicle.



Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials, així com
d’activitats del municipi derivades de la participació en els plans de protecció civil. En
qualsevol cas, als efectes de l’aplicació del present conveni, serà d’obligat compliment la
presentació en el primer trimestre de l’any la memòria dels serveis prestats l’any anterior, les
dades registrals de delictes, faltes i incidències diverses i les dotacions de recursos humans i
materials, d’acord amb allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació
del sistema de seguretat pública de Catalunya.



Permetre la instal·lació en les seves dependències dels equips de la Xarxa d’Alarmes i
Comunicacions (XAC), que preveu l’article 22 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, en els termes previstos a l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per serveis
de protecció civil.



Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu electrònic i números de
fax dels responsables amb qui hagi de contactar la Direcció General de Protecció Civil
(DGPC) en cas d’activació d’algun pla d’emergència de protecció civil (alcalde, policia local,
CRA, tècnic de protecció civil...).



Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi la DGPC, la
informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans d’actuació municipals que els
afectin (elements vulnerables, ubicació de mitjans i recursos, punts negres en zones
inundables, etc)



Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria d’activitats i
serveis.

Quart.- Clàusula de reciprocitat de la informació
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament en la reciprocitat de la informació sobre
emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat, d’acord amb els
principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya, als efectes de donar compliment al previst en els articles 22 i 23 d’aquesta llei,
relatius a la informació estadística i a la elaboració d’informes de seguretat.
Cinquè.- Costos d’explotació de la xarxa RESCAT
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei de manteniment,
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Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de RESCAT en espai municipal, si
el funcionament òptim de la xarxa ho requerís. Aquesta autorització es formalitzarà mitjançant
el corresponent conveni de col·laboració per a la instal·lació d’aquest equipament, que s’haurà
de subscriure en el termini màxim de quatre mesos des de la data de comunicació de la
necessitat per part de la Generalitat.

ACTA DEL PLE



operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat serà gratuït per a
l’Ajuntament.
Sisè.- Adquisició de terminals
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir els terminals i accessoris
Rescat que necessiti, i contractar el seu manteniment, amb les mateixes condicions d’homologació i
compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides en les contractacions de terminals i accessoris del
Departament d´Interior.
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que estableixi
garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia TETRA i les especificacions
de la xarxa RESCAT.
Setè.- Costos corresponents al servei Centre d’Operacions RESCAT (COR)
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei integral d’incidències
del Centre d’Operacions RESCAT (COR) serà gratuït per a l’Ajuntament.

Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o de qualsevol
altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es comprometen a no divulgar aquesta
informació a tercers sense consentiment exprés de l’altra part.
Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser protegida, no han
de ser objecte de publicació, d’acord amb el previst a l’article 21.1 a) en relació amb l’article 8. f) de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la normativa de protecció
de dades, en especial a la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, així com al Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46.
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es comprometen al seu
compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut de coneixement públic, d’acord amb
el marc jurídic aplicable vigent.
Desè.- Condicions tècniques
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la Xarxa RESCAT amb els mateixos nivells de qualitat i
disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya.
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la prestació del servei
objecte d’aquest conveni queden recollides a l’annex “Condicions tècniques del servei de
radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir altres annexos que el modifiquin i que es numeraran
a continuació dels annexos inicials.
En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus d’avaria, bloqueig
o mal funcionament de la Xarxa RESCAT, serà donat de baixa temporalment fins la comprovació del
correcte funcionament del terminal.
Onzè.- Annex
Formen part d’aquest conveni l’annex següent:

ACTA DEL PLE

Novè.- Protecció de dades i deure de confidencialitat
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L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa RESCAT a través de la participació
dels vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan, designats per l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
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Vuitè.- Representació en el Consell Rector



Annex : “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”

Dotzè.- Vigència del conveni, pròrrogues i resolució
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la formalització d’aquest Conveni i
operativa a partir de l’activació dels terminals corresponents.
Aquest conveni té una vigència de 4 anys i es podrà prorrogar per un màxim de 4 anys, si així ho
decideixen les parts, tal com estableix l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic. Es podrà resoldre per denúncia prèvia de qualsevol de les parts amb una antelació
prèvia de dos mesos
No obstant això, l’adhesió a aquest Conveni pot rescindir-se per alguna de les causes següents:
- El transcurs del termini de vigència de l’adhesió al conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga
- El mutu acord de les parts.
L’incompliment de les clàusules del conveni.

- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del conveni.

Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa RESCAT els conflictes que
puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i els efectes d’aquest Conveni.
En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la
jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats.
I com prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda les parts signen aquest Conveni.
Localitat, data
(rúbrica)
Conseller d’Interior Alcalde/essa de...............
Nom i cognoms Noms i cognoms

ACTA DEL PLE

Tretzè.- Règim jurídic i litigis
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2.3 Condicions de cobertura 7
2.4 Condicions del servei de gestió integral de la xarxa RESCAT 7
2.4.1 Serveis de gestió integral de la xarxa RESCAT 7
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3.2.2 Grau de tràfic i temps màxim de permanència en cua 9
1. Objecte
L’objecte d’aquest document és l’establiment de les condicions tècniques i funcionals sobre la base de
les quals s’ha de dur a terme la prestació del servei de radiocomunicacions digitals de grup tancat
(radio trunking digital Tetra) mitjançant l’ús de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i
Seguretat de Catalunya (Rescat a partir d’ara) de la Generalitat de Catalunya per l’Ajuntament
de___________(en endavant l’Ajuntament).

La xarxa Rescat haurà de suportar les comunicacions de veu i dades SDS simultànies de tots els
terminals Tetra de la Policia Local en el seu àmbit territorial, de forma contínua i permanent.
El servei haurà de reunir les condicions de seguretat i fiabilitat necessàries perquè la xarxa tingui els
màxims nivells de disponibilitat possibles. La xarxa Rescat garantirà la confidencialitat de totes les
comunicacions de veu i dades, mitjançant els protocols d’autenticació, xifratge i codificació estàndards
del sistema Tetra.
2.2 Paràmetres de configuració de la xarxa
2.2.1 Pla de numeració

ACTA DEL PLE

La xarxa Rescat oferirà al cos de Policia Local de l’Ajuntament els serveis de radiocomunicacions de
veu i dades. La xarxa Rescat permetrà la comunicació entre els grups operatius de l’Ajuntament de
forma permanent i fiable.
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2. Condicions de servei de la xarxa
2.1 Condicions generals de servei

A l’Ajuntament se li concedirà un rang de xxxxx números individuals d’abonat ISSI (Individual
Subscriber Short Identity). En el cas de la Policia Local de __________ aquest rang va del 6xxxxxx al
6xxxxxx.
La xarxa contemplarà inicialment els següents terminals:





x bases per la Sala de Comandament Operativa.
x mòbils instal·lats als vehicles de la Policia Local.
x portàtils per als agents.

Els usuaris de la xarxa seran els serveis de la Policia Local de ___________.
2.2.2 Organitzacions i suborganitzacions
Els terminals i grups s’estructuren en blocs organitzatius amb l’objectiu de facilitar la gestió: alta i baixa
de terminals, assignació de drets i prioritats, etc. L’estructura dels terminals en blocs organitzatius
permet una localització més ràpida d’aquests. Aquesta estructura pot establir diferents nivells.
La Policia Local de .................... té definides les següents suborganitzacions dins de la seva
organització:
SUB - ORGANITZACIO (Nivell 2)
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Els cossos de policia local tenen assignat el rang de numeració 6xxxxxx.

Identificador

Mnemònic

6xx - 0
6xx - 1
6xx - 2
6xx - 3
6xx - 4
6xx - 5
6xx - 6
6xx - 7
6xx - 8

<31 caràcters>
<31 caràcters>
<31 caràcters>
<31 caràcters>
<31 caràcters>
<31 caràcters>
<31 caràcters>
<31 caràcters>
<31 caràcters>

2.2.3 Paràmetres de configuració de les organitzacions

(1) El valor d’aquest paràmetre pot tenir una gran incidència sobre l’ocupació de xarxa, per
aquells terminals que utilitzin la trucada individual
2.2.4 Serveis de dades: missatges d’estat i SDS
Els missatges d’estat són missatges curts de dades enviats a través del canal de control (s’envia un
codi que correspon a un text predefinit). Es defineix el següent rang de missatges d’estat:

Rang Estats

Quantitat

xxxxx– xxxxx

10

A més, s’inclouen una sèrie de missatges d’estat reservats pel sistema i que són gestionats de manera
especial per la xarxa, per considerar-los necessaris en situacions d’emergència:
Valor Status

Text

0
65279
65276
65277

Petició Emergència
Petició Trucada
Peti.Truc.Urgent
Alerta.Selectiva

Tots els terminals tindran drets per enviar i rebre missatges d’estat i de petició de trucada.
Tots els terminals tindran drets per enviar i rebre missatges de text SDS al bloc organitzatiu
corresponent al servidor SDS que tinguin assignat.
2.2.5 Paràmetres de configuració dels serveis de dades

Codi Validació: SX39CTM9X475NCZXDKECSDRSS | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 26

5 minuts
5 segons
30 segons
180 segons
2 minuts
2 minuts
10 segons

ACTA DEL PLE

Absence time for visiting members
Direct call inactivity time
Ind call setup time for called MS
Ind call setup time for called TCS client
Max duration for emergency call
Max duration for normal individual call (1)
Max handover time for individual calls
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Per a totes les policies locals es fixen els següents valors als paràmetres d’organització en relació a
temps de trucada:

El servei de dades es configurarà com “Desactivat” per a totes les flotes de policia local, excepte
missatges d’estat i SDS.
2.2.6 Trucada individual
Segons el tipus d’usuari, els terminals tindran diferents drets respecte a les trucades individuals. La
configuració recomanada per a totes les ADF és la següent:





Les bases fixes de la sala de comandament tindran dret a enviar i rebre trucades
individuals.
Els terminals de comandaments principals (fins a un màxim d’un 10% total de la
flota) tindran dret a enviar i rebre trucades individuals.
La resta de terminals tindran dret a rebre trucades individuals.

2.2.7 Trucada d’emergència
Es podrà definir la trucada d’emergència com una trucada al grup seleccionat en el terminal en el
moment de realitzar-la o bé definir el grup al que es realitzarà la trucada de forma permanent.

2.2.8 Paràmetres de configuració de les trucades entrants i sortints de l’usuari

Presentació de identificació de terminals que truca (CLIP)

SÍ

Eliminació de la restricció de identificació de terminal que truca
NO
(Anul·lació de CLIR)

Desviament de trucades

No activat

ACTA DEL PLE

Quant a les trucades entrants es defineixen els paràmetres següents:
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Actualment està definit com _____________.

Prioritat Normal

6

Permetre trucades Dúplex

NO

Permetre trucades Semi-Dúplex

SI

Confirmació de lliurament per missatges

SI

Restricció de la identificació del terminal que
truca (CLR)

NO

Serveis Pre-emptius

Desactivat i sense drets (funcionalitat no
operativa)

2.2.9 Trucada de grup: grups de treball
Totes les flotes de Policia Local disposaran com a mínim de dos grups locals per a les tasques
habituals dins del municipi, tres grups per demarcació (regió policial a la que pertany el municipi) per a
la coordinació entre municipis, tres grups globals (a nivell nacional), un grup comarcal de Protecció
Civil (per comunicació amb el CECAT), grups de coordinació amb la policia de la Generalitat-mossos
d’esquadra (PG-ME) (a nivell regional) i grups de coordinació amb diferents flotes.
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Quant a les trucades sortints:

La Policia Local de ______________ disposa dels següents grups de treball propis:
GSSI

Mnemònic

6xxx900
6xxx901

<15 caràcters>
<15 caràcters>

Els grups locals es crearan dintre de l’organització corresponent a l’Ajuntament, de forma que només
tinguin accés els terminals del propi Ajuntament i, en cas de necessitat i temporalment, els terminals
de gestió de xarxa per la resolució de possibles incidències.
2.2.10 Paràmetres de configuració de la trucada de grup

Àrea de cobertura selectiva

Prioritat mínima

Prioritat baixa

Commutador (DXT)

Tota la xarxa

Abast

Màxim

Aquests paràmetres permeten que qualsevol grup tingui cobertura en qualsevol punt de la xarxa
Rescat en tot el territori.
Els atributs de comunicació per a tots els grups seran:
Prioritat al torn de conversa del usuari anterior

Activat

Prioritat de grup

7

Permetre els serveis preemptius

No

Identificació del terminal que parla (TPI)

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

Tipus Àrea

ACTA DEL PLE

Els atributs d’àrea per a tots els grups seran els següents:

ISSI
Trucada de grup

Temps de lliurament de report d’estat a DWS

15 segons

Enviament de missatge a la combinació de grups

Cap

Descarregar grups a les ràdios

Activat

2.2.11 Mode directe: DMO
S’assigna un canal de mode directe a la flota de Policia Local de l’Ajuntament de____________, que
permet la comunicació entre terminals sense passar per la xarxa. En concret, el canal assignat és:
GSSI

MNEMÓNIC

FREQÜÈNCIA

6xxx999

DIRECTE 1

Yyy,yyyy MHz

Prèviament a l’assignació del canal DMO a una policia local, s’analitzarà la utilització de canals DMO
de les policies locals que treballin en municipis propers per evitar una assignació que provoqui
interferències.
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Tipus trucada emergència

2.2.12 Paràmetres de configuració de seguretat
Es defineixen els següents paràmetres com a comuns per a totes les flotes:

Autenticació requerida

Obligatòria

Xifrat – Mètode de xifrat

TEA2

Permetre xifrat extrem a extrem

NO

Activació/desactivació terminal

NO
(Funcionalitat no operativa)

Es defineixen els següents paràmetres:

Temps màxim d’establiment
Durada trucada de grup
Durada del torn de paraula
Temps de latència

ACTA DEL PLE

LIMITS DE TEMPS
2 segons
5 minuts
29 segons
300 ms

ENTRADA TARDANA
Entrada tardana

Activat

PERÍODE RÀPID
Nombre de missatges
Interval del missatge

2
800 ms

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

2.2.13 Paràmetres de configuració de senyalització

Interval del missatge

2000 ms

ALLIBERAMENT DE TRUCADA
Camí Ràdio
Recursos de control de trucada

6 segons
10 segons

ESTALVI ENERGÈTIC
Estalvi energètic

ESCANEJAT AMB PRIORITAT

Immediat
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PERÍODE LENT

Prioritat d’exploració

No escanejat

2.2.14 Paràmetres de configuració del GPS
La configuració del mòdul GPS dels terminals es farà segons la configuració següent:

DEFAUL GPS REPORT
Type
State
Interval
Distance (Portàtil)
Distance (Mòbil)
Maximum time between wakeup

ETSI LIP Short
Enabled
3 minuts
0,1 Km
0,3 Km
5 minuts

GPS Status Destination 1
GPS Status Destination 2
GPS Command
GPS Assistance

119001
xxxxxx
119001
119001

2.3 Condicions de cobertura
El municipi disposarà de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de cobertura, qualitat i disponibilitat
que les definides per la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya.
En cas que l’Ajuntament requereixi altres serveis que pugui incloure la xarxa Rescat, però que no es
presten amb caràcter general, com les cobertures d’interiors d’edificis, aquests aniran a càrrec de
l’Ajuntament i hauran de ser validats per l’Oficina RESCAT.

ACTA DEL PLE

DESTI ENVIAMENTS

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

El destí de GPS està configurat per realitzar l’enviament a:

Els serveis oferts tenen compromisos de qualitat (Acord de Nivell de Servei). Aquest ANS està suportat
contractualment amb el prestador del servei COR (Centre d’Operacions RESCAT), amb penalitzacions
en cas d’incompliment.
2.4.1 Serveis de gestió integral de la xarxa RESCAT
El Servei de Gestió Integral de la Xarxa RESCAT ofereix els serveis següents:
















Atenció telefònica 24 hores els 7 dies de la setmana.
Resolució de dubtes d’ús de terminals i programari.
Gestió d’adquisició de terminals (portàtils, mòbils i fixos).
Gestió d’instal·lació i configuració de terminals mòbils i fixos.
Configuracions massives de terminals.
Configuracions de grups d’usuaris.
Configuracions de seguretat.
Gestió de tot tipus d’incidències.
Atenció a consultes sobre l’estat d’incidències obertes.
Notificacions proactives d’incidències de xarxa.
Notificacions de treballs programats que afecten als serveis Rescat.
Recepció de suggeriments.
Formació bàsica d’integració de flotes.
Formació avançada per usuaris experimentats.
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2.4 Condicions del servei de gestió integral de la xarxa RESCAT



Portal web.

3. Paràmetres de qualitat de la xarxa
3.1 Condicions generals de qualitat
La xarxa Rescat està dissenyada per estar operativa 24 hores al dia, tots els dies de l’any.
Degut a la criticitat dels serveis suportats, es garanteix la disponibilitat de les estacions base que
proporcionen el servei, minimitzant l’impacte de les tasques de manteniment.
El sistema disposa d’elements redundants que proporcionen una major fiabilitat en el seu
funcionament.
Es realitzarà un manteniment preventiu anual per a tots els elements que componen la xarxa.

El Servei de Gestió Integral de la xarxa Rescat es compromet a utilitzar tots els mitjans de què disposi
per tal de solucionar en el termini més breu possible les avaries que es produeixin.

La xarxa Rescat haurà de garantir el compliment dels paràmetres de qualitat de servei que
s’estableixen a continuació.
Els serveis oferts tenen compromisos de qualitat (Acord de Nivell de servei, ANS).
Aquest ANS està suportat contractualment amb el prestador del servei de manteniment i operació amb
penalització en cas d’incompliment.
3.2.1 Índex de continuïtat
L’índex de continuïtat es defineix com la relació del nombre d’hores de funcionament ininterromput i no
degradat, respecte el nombre total d’hores del període en el que s’efectua el càlcul.

ACTA DEL PLE

3.2 Qualitat de servei

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

L’Ajuntament s’ha de comprometre a avisar el Centre d’Operacions Rescat (COR) cada vegada que
detectin un mal funcionament o avaria del servei, mitjançant el telèfon i/o adreça de correu electrònic
que a tal efecte es determini i/o a través de l’extranet.

L’índex de continuïtat per al conjunt d’estacions base (TBS) serà del 99,80%.

L’índex de continuïtat per als commutadors de la xarxa serà del 99.95%.
La durada màxima de manca de servei d’un commutador de la xarxa serà de 4 hores.
Es realitzarà un manteniment preventiu anual per a tots els elements que componen la xarxa.
La quantificació es realitzarà cada tres mesos de manera global per a totes les estacions de la xarxa.
No es computaran, a efectes de l’índex de continuïtat, les interrupcions en el funcionament de la xarxa
provocades, directament o indirectament, per causes de força major.
El manteniment dels equips de xarxa utilitzats per a la prestació del servei, requereix intervencions
periòdiques. A tal efecte, el COR i l’Ajuntament acordaran els calendaris i moments d’intervenció més
convenients. En qualsevol cas, el COR es reservarà fins un màxim de dues hores per any i per centre
de cobertura, per dur a terme aquestes actuacions. Abans d’efectuar el tall de servei, s’avisarà a la
persona que l’Ajuntament designi amb una antelació mínima d’una setmana.
El temps de tall per manteniment indicat en el paràgraf anterior no computarà a efectes del càlcul de
l’índex de continuïtat.
3.2.2 Grau de tràfic i temps màxim de permanència en cua
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La durada màxima de manca de servei d’una estació base serà de 4 hores.

Es defineix el grau de tràfic com el percentatge de trucades que resten en cua un període de temps
superior al fixat com a temps màxim de permanència en cua en situació de tràfic regular:




Grau de tràfic = 5%
Temps màxim de permanència en cua = 10 segons

Segon.- Facultar a l'alcaldia per la signatura de la documentació adient.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte al plenari de la Corporació del decret d'alcaldia núm. 2020-0210 de
data 11 de juny de 2020, el qual consta a l'expedient junt amb la memòria
justificativa de la proposta, pel qual es presenta la sra. Maria de Palacio RodriguezSolano com a candidata a la concessió de distinció de mèrit de serveis distingits, a
títol pòstum, per la seva continuada labor social en el nostre municipi.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

Propuesta de acuerdo que presenta el grupo municipal Popular de Creixell para
instar al gobierno municipal a declarar luto oficial en el municipio en señal de
duelo y respeto por los vecinos fallecidos por COVID-19.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Creixell, conforme a lo previsto
en el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de Acuerdo:
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Expedient 676/2020. Dació de compte de decret de l'alcaldia de presentació de
candidata a la concessió de distinció de mèrit de serveis distingits.

ACTA DEL PLE

Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per vuit vots a favor
corresponents als regidors srs/res Silvia Farrero Tahull (3 vots de PDeCAT), Jordi
Moliné Górriz (2 vots ERC-AM), Maria Dolores Juncal Santos (2 vots del PP) i Pilar
Romero Gracia (1 vot de FIC), i dos abstencions corresponents als regidors sr/res
Montserrat Muñoz Madueño (3 vots PSC-CP), dictamina favorablement la
proposició presentada i la proposen al Ple de la Corporació perquè adopti el
corresponent acord.

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

Tercer.- Trametre aquest acord al Departament d'Interior de la Generalitat i publicar
a la seu electrònica i/o transparència.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A fecha 26 de abril de 2020, según el informe "Actualización nº 86. Enfermedad por
el coronavirus (COVID-19) , datos consolidados a las 21:00 horas, publicado en la
web del Ministerio de Sanidad, 23.190 españoles habían fallecido por coronavirus.
Una trágica cifra que podría ser mayor puesto que diferentes CC.AA. han puesto de
manifiesto que muchas otras personas han fallecido con síntomas compatibles con
los provocados por el virus.

Ante esta catástrofe nacional, sin precedentes en nuestra historia reciente, el
Gobierno de España no ha decretado el luto oficial en todo el territorio nacional como
señal de duelo y respeto hacia estos más de 23.000 españoles fallecidos.
España está de luto y los gobiernos locales, los más cercanos a los vecinos y
familias que han experimentado la pérdida de un ser querido, no pueden permanecer
al margen del dolor de tantos españoles.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Creixell,
presenta la siguiente:

ACTA DEL PLE

A la tragedia de las familias por la pérdida de un ser querido, se suma el dolor por no
poder visitarles en los hospitales, velarles y darles su último "adiós" debido a las
medidas de distanciamiento social decretadas para evitar la propagación del COVID19.

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

Al margen de la necesaria depuración y actualización de cifras que debe realizar el
mando único, al frente del cual se sitúa el presidente del gobierno de España, estos
más de 23.000 españoles suponen la mayor cifra de fallecidos en nuestro país por
una emergencia sanitaria en toda la democracia.

Primero.- Instar al gobierno local a declarar luto oficial en el municipio en señal de
duelo y respeto a los 23.000 españoles, que han sido víctimas del COVID-19
mientras se prolongue el estado de alarma.
En Creixell, a 29 de abril de 2020.
La portavoz del grupo municipal popular."

Propuesta que presenta el grupo municipal del partido popular de creixell, para
ayudar a los vecinos del municipio, dada la situación de emergencia sanitaria
declarada.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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PROPUESTA DE ACUERDO

"Todos somos conscientes que los consumos eléctricos, de gas y agua, se
dispararán en nuestros hogares tras el obligado y necesario confinamiento.
Son competencia del Ayuntamiento de Creixell, el cobro de Impuestos, Tasas y
Contribuciones especiales, todos ellos recogidos en las Ordenanzas municipales.
Son tributos obligatorios para los vecinos del municipio los recibos de Agua, Basuras,
Impuesto de Circulación, Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Actividades
Económicas y Tasa del Cementerio.

1.- Que el gobierno municipal del Ayuntamiento de Creixell, no retrase más el abono
en el recibo del agua a los mayores de 65 años, tal y como se comprometió el
alcalde, ya que es de conocimiento demostrado, que la economía de nuestros
mayores, repercute de manera directa en el sostenimiento de muchos hogares.
2.- Que se acuerde de manera inmediata, una reducción en los importes a pagar por
los contribuyentes en cada uno de los impuestos municipales, que recauda esta
administración.
3.- Que se modifique el Calendario Municipal del contribuyente, para el año 2020,
aplazando las liquidaciones de los impuestos y ampliando los fraccionamientos.

ACTA DEL PLE

Porque este Grupo considera que el amparo sanitario a los vecinos, es primordial y
el económico también, presentamos los siguientes acuerdos para su aprobación por
este Plenario:

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

La carga de responsabilidad que hemos asumido los vecinos, de manera ejemplar,
conscientes de las limitaciones de nuestros ingresos y el aumento de nuestros
gastos, y que se prolongará durante el tiempo que dure el estado de alarma, debe
ser reducida, o será muy difícil de superar tan grave situación.

Grupo Municipal del Partido Popular de Creixell"

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte de decrets.
Es dóna compte dels decrets dictats des del dia 1 de desembre de 2019 fins al 31 de
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Estos tres acuerdos que solicitamos a los Grupos que forman este Plenario, tiene un
único objetivo; minimizar con las herramientas municipales a nuestro alcance, las
consecuencias económicas que sufrirán los vecinos de Creixell, debido a la crisis de
emergencia que estamos sufriendo.

maig de 2020.
La numeració dels decrets corresponent al període 01/12/2019 a 31/12/2019 és del
2019-720 al 2019-0761.
La numeració dels decrets corresponent al períod2ee 01/01/2020 a 31/05/2020 és del
2020-0001 al 2020-0184.

El Sr. Moliné d’ERC-AM explica que és per evitar que les aigües pluvials vagin al
carrer Nou i no vagin totes al carrer Raval. La Sra. Muñoz explica perquè no poden
anar per superfície, cosa que ratifica el Sr. Moliné d’ERC-AM fent esment també que
aquest cost anirà a càrrec de SOREA i no suposarà una despesa addicional a l’obra.
La Sra. Muñoz del PSC-CP diu que les obres tenen poca relació amb el projecte
original existint moltes modificacions i que li han dit que no hi ha cap modificació del
projecte. A més destaca que l’enginyer municipal no fa un bon seguiment com a
Director d’Obra dels treballs que es porten a terme.
Reiterà el perquè s’ha modificat tan dràsticament el projecte, qüestió a la qual el Sr.
Moliné d’ERC-AM esmenta que son unes petites modificacions bàsiques que no
suposaran un nou cost al no representar un canvi substancial del projecte.
La Sra. Juncal del PP destaca que al ser un lloc neuràlgic del poble es fonamental
que quedi l’obra ben realitzada.
Destaca la Sra. Muñoz del PSC-CP que ha de ser més curós amb el recursos
econòmics aliens en un projecte com aquest i que s’ha estat molt poc rigorós amb el
seguiment de les obres per part de la Direcció d’Obra.
Per altre banda qüestiona la ubicació (molt dispersa) i la capacitat dels contenidors
de reciclatge. No se sap molt bé les freqüències de recollida. Per exemple, al Passeig
de Ferrocarril hi ha tres contenidors de vidre junts de petita mida enlloc d’un sol de
gran. En resum, estan mal situats, sense saber molt bé qui controla les freqüències, i
tots els aspectes relacionats amb el tema, comenta. No es respecten les directrius de
l’Agència Catalana de Residus de les distàncies recomanables màximes de 75m o de
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En segon terme, de les obres de la Plaça fa esment del Decret 176/2020 on diu
respecte a l’informe del Director d’Obra que s’inclou, referit a l’evolució de les obres,
finalització, prorrogues i dels treballs de SOREA per un col·lector de pluvials quan
nosaltres al no tenir xarxes separades no tenim on abocar-les.

ACTA DEL PLE

La regidora Sra. Muñoz del PSC-CP pregunta com es tractaran laboralment els 9
dies de confinament total sent, com es va determinar, dies recuperables de jornada
laboral.

Número: 2020-0001 Data: 24/08/2020

C) PRECS I PREGUNTES

1’30” de desplaçament.
El Sr. Sentís del PDeCAT comenta que estan demanades cinc bateries grans de
contenidors que aniran a zones buides. Les cinc bateries velles del Racó del Cèsar
es reubicaran i que es controlen les freqüències. La Brigada recull el que està fora
dels contenidors a més que la deixalleria està saturada. És un problema comú a
molts municipis veïns. Ara s’està començant amb el projecte per millorar les
ubicacions, freqüències de recollida i reitera que s’han atès totes les peticions de la
població a fi d’optimitzar el servei el màxim possible.
La Sra. Muñoz del PSC-CP pregunta per els contenidors de poda. La Sra. Farrero del
PDeCAT comenta que estan demanats al Consell Comarcal del Tarragonès.

La Sra. Marín del PSC-CP pregunta per la fibra òptica, com també qüestiona la Sra.
Juncal del PP, arrel de la creixent importància del teletreball. El Sr. Moliné contesta
que atès que amb Movistar el seu termini és molt llarg, s’estan buscant alternatives
amb altres empreses com Cybertel, Adamo o MasMovil.
El Sr. Serret del PP pregunta que s’està fent a nivell de neteja i desinfecció dels parcs
municipals a la qual la Sra. Romero del FIC comenta que es parlarà amb el Sr.
Alcalde per fer el millor seguiment possible en el tema de la gestió dels serveis.
Tanmateix el Sr. Serret del PP pregunta on es faran els espectacles del cinema a la
fresca, l’espectacle humorístic i les havaneres a la qual la Sra. Romero del FIC
respon que es faran els dos primers a la pista poliesportiva i les havaneres a la Plaça
del Mirador. Mentre que els espectacles infantils seran a la Rambla de les Moreres.
A la pregunta de la Sra. Juncal sobre el tema de papereres de la platja, la Sra.
Farrero esmenta que s’estan portant a terme diferents actuacions. Així amb Costes
de l’Estat s’ha fet reposició de sorra i al setembre està previst reposar-ne més sense
cap mena de cost.
Amb Protecció Civil s’ha senyalitzat la platja amb referències al tema del COVID-19.
Les senyals de les dunes es canviaran. Amb la Brigada s’han senyalitzat les
entrades. S’han adquirit 10 passarel·les de formigó i que es cediran a les guinguetes
de la platja. Es posaran unes papereres de formigó de 50cm de diàmetre. S’ha
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La Sra. Muñoz del PSC-CP comenta també que l’aigua de la platja està bruta,
pregunta a la qual la Sra. Farrero del PDeCAT respon que no té a veure amb
l’emissari submarí sinó amb corrents marines provinents de ports esportius de
localitats veïnes.
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Es refereix també a la banda reductora del Passeig de Ferrocarril que no tenen
senyals indicadores del canvi de rasant i que només n’hi ha un parell de velles. El Sr.
Moliné d’ERC-AM respon que són provisionals fins tenir-ne unes en més bon estat
per senyalitzar adequadament.

ACTA DEL PLE

El Sr. Sentís del PDeCAT reitera que s’està treballant amb el tema de les
escombraries de tal manera que per la seva part ha recorregut fins a 600 Km buscant
les millors ubicacions estudiant el tema in situ i que al setembre tindrem contenidors
de major capacitat

canviat el masteler de la bandera de platja natural. Es retiraran les dutxes aprofitant,
si es pot, per a reparar-les.
La Sra. Juncal del PP pregunta per el tema ajudes del COVID-19, a qui s’han
concedit i si està més controlat el tema de Càrites.
El Sr. Lara del PSC-CP pregunta per l’obertura del Casal de Jubilats destacant que
es prendran totes les precaucions necessàries per a que les activitats es
desenvolupin amb normalitat i seguretat de tots els associats.
La Sra. Juncal del PP formula una qüestió sobre el mercadet setmanal a la qual la
Sra. Romero del FIC li respon que només pagaran llicència per a mig any i que es
reobrirà el primer diumenge de juliol a la zona de l’Avda. de l’Estatut i als carrers
confrontants.
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ACTA DEL PLE

La sessió s’aixeca a les 21:00 h.

