
ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL

Sant Vicenç dels Horts, 15 de febrer de 2019

A les 09:35:00  hores es reuneix a la sala de sessions de la Casa de la Vila,  
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en el termes legalment previstos i en 
primera convocatòria, i per tractar els punts a incloure en el proper Ple ordinari  
20 de gener d’enguany, els membres de la Comissió Informativa General que 
a continuació es relacionen, sota la presidència del senyor/a Manuel Ortega 
González,  actuant  com a secretària  accidental  la  senyora  Cristina  Gelabert 
Oriol. 

Assistents:

Senyors/es

MANUEL ORTEGA GONZALEZ
FRANCISCO RODRIGUEZ GARZON
FRANCISCO MANUEL INFANTE SANCHEZ
ARNAU MATA CASADEMUNT
PALOMA TEVAR POYATO
YOLANDA ARTIGAS BARBER
MIGUEL ANGEL CAMACHO VEGA
GEORGINA GONZALEZ GARCIA
ALEJANDRO APARICIO ARTIFO
MIGUEL COMINO HARO
MIREIA VERGES ROSELL
ISIDRE MANEL BAUTISTA COMPTE
PATRICIA HIGUERAS OVEJERO
JUAN RAMON TORRES BLANCO
SANTOS MATEO FRANCO
CARLOS GOMEZ ALVAREZ
SUSANA MARTIN HERNANDEZ
LLORENÇ PERARNAU COSTA
MANUEL MORAL FLORES
CRISTINA GELABERT ORIOL
VICTOR PUNTAS ALVARADO

Excusats:

MARIA TERESA AYMERICH BOLTA
MARTA SUGRAÑES MARILL
JORDI GIL DORADO



A continuació es procedeix a despatxar els assumptes que integren l’ordre del 
dia de la propera sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple, dels quals tots els 
grups tenen la documentació corresponent i que es relacionen tot seguit:

1.0.0 Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Es posa a votació l’acta de la sessió anterior del dia 11 de gener de 2019.

A favor:  JuntsxSVH-ERC-AM, SVHSP, PSC-CP, C’s i la regidora no adscrita
En contra:
Abstencions: El regidor no adscrit.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.1. - 2.0.1 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local, d’11 de 
gener de 2019,  d’aprovar  les  bases i  la  convocatòria  per  a la  provisió 
definitiva  d'una  plaça  de  l'Escala  d'Administració  Especial,  Subescala 
Tècnica, classe Tècnic Mitjà, adscrita al lloc de treball de Responsable de 
Programes.

“Expedient número: G0232018000275 Bases i Convocatoria per a la provisió 
definitiva d'una plaça de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, 
clase Tècnic Mitjà, adscrita al lloc de treball de Responsable de Programes. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  provisió 
definitiva d'una plaça de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, 
classe Tècnic Mitjà, adscrita al lloc de treball de Responsable de Programes.

Atès que per circumstàncies històriques la plantilla de personal de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts té un nombre important de llocs o places de caràcter 
estructural  corresponents  a  diversos  cossos,  escales  o  categories,  dotades 
pressupostàriament i servides de manera interina o temporal, tant amb vincle 
laboral com estatutari.

Atès l’acord signat amb la representació dels empleats públics i de les seccions 
sindicals de CCOO, CSIF i Independents, on es preveu el pla per estabilitzar 
l’ocupació temporal i la creació d’una comissió paritària que tindrà la funció de 
garantir  l’elaboració  de  les  bases  de  les  convocatòries,  fer  el  seguiment  i  
establir el calendari adequat per tal de garantir la seva execució.

Atès que a la Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2018, es va aprovar 
una oferta parcial d’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2018 i es va publicar  
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data de 7 de 
maig de 2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 9 de maig de  
2018.

Atès que a la Junta de Govern Local  de data 31 d’octubre de 2018, es va 
aprovar l’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació inicial per a l’exercici 2018 i 



s’ha publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb 
data  de  15  de  novembre  de  2018  i  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya també el 15 de novembre de 2018. 

Atès l’Acord de Desenvolupament del Pla d’Ordenació de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts de data 19 d’octubre de 2018 on les parts signants acorden 
consolidar l’ocupació temporal de les places ocupades per funcionaris interins i  
personal  laboral  temporal  que  compleixen  els  requisits  marcats  en  l’article 
19.ú.2 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 conforme 
la  convocatòria  de  les  places de la  taxa  de reposició  del  100% incloses a 
l’oferta pública. 

Atès que aquesta plaça pertany a la taxa de reposició d’efectius del  100%, 
corresponent  a  l’any  2018  d’acord  amb  l’article  19.un.2  de  la  Llei  de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. 

Vist que en data 15 de febrer de 2018 es va acordar pel Ple Municipal aprovar  
el  Pla  per  l’estabilització,  la  millora  i  reducció  de  l’ocupació  temporal  d 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pel període 2017-2019.

Atès  que  a  l’empara  del  que  disposen  els  articles  9,  69  i  les  Disposicions 
Transitòries Segona i  Quarta de la ja citat  RDL 5/2015,  en relació amb els  
articles 20, 22, 27, 28, Disposició Addicional 22 i Disposició Transitòria 15 de la 
Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, dels articles 
2.2c, 68, 69, Disposicions Addicionals 13 i 23, Disposicions Transitòries 4, 6, 
10, 12 i 13 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, i del contingut del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats  
locals, han arribat a l’acord que s’adjunta a aquesta proposta i que aprofita les 
taxes addicionals de reposició que per l’any 2017 i 2018 que permet la llei de 
pressupostos  General  de  l’Estat,  per  tal  de  possibilitar  que  38  places  de 
persones empleades públiques entre personal laboral i funcionari puguin optar 
a la seva consolidació i, per tant, garantir-se l’estabilitat en els propers 3 anys. 

Vist l’informe d’Intervenció, conforme existeix crèdit pressupostari suficient per 
a fer front a aquesta provisió i que consta a l’expedient d’aprovació de l’Oferta  
Pública d’Ocupació per a l’any 2018.

Vist l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i Organització que consta a 
l’expedient. 

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2016LLDR000304 de data 18 de febrer de 2016, 
publicat en el BOP de 16 de març de 2016, modificat pel Decret de l’Alcaldia 
2017LLDR001526 de 12 de setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de 
setembre de 2017, la Junta de Govern Local acorda:



ACORDS

Primer.-  Aprovar,  d’acord  amb  l’article  19.un.2  de  la  Llei  de  Pressupostos 
Generals  de  l’Estat  per  a  l’any  2018  (taxa  reposició  100%),  les  bases 
reguladores  que  s’adjunten  al  present  acord  i  la  convocatòria  del  concurs 
oposició lliure,  per a la consolidació d'una plaça (la número 44) de l’Escala 
d’Administració  Especial,  Subescala Tècnica,  Classe Tècnica  mitjà,  Grup A, 
subgrup A2, complement de destinació 22, adscrita al lloc de treball (número 
356) de Responsable de Programes de la plantilla de funcionaris i funcionàries i  
amb  una  puntuació  de  342  punts  segons  la  Relació  de  Llocs  de  Treball 
d’aquest Ajuntament.

Segon.- Publicar els anuncis corresponents de les bases i de la convocatòria al 
BOPB, i el seu extracte amb remissió expressa a la publicació del BOPB, al 
DOGC i al BOE.

Tercer.- Publicar aquest acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Quart.- Donar compte al proper Ple de l’Ajuntament.

Cinquè.-  Notificar  als  departaments  de  Promoció  Econòmica,  Economia, 
Sistemes i Tecnologies, a la Junta de Personal i a les Seccions sindicals.”

2.0.2 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local, d’1 de febrer de 
2019, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió mitjançant el 
sistema  de  concurs  oposició  lliure  de  d'una  plaça  de  l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic superior, Gurp 
A,  subgrup  A1,  adscrita  al  lloc  de  treball  de  responsable  d’imatge  i 
comunicació de la plantilla de personal funcionari.

“Expedient  número:  G0232019000007  Provisió  mitjançant  el  sistema  de 
concurs  oposició  lliure  de  d'una  plaça  de  l’escala  d’administració  especial, 
subescala tècnica, classe tècnic superior, Gurp A, subgrup A1, adscrita al lloc 
de treball  de responsable d’imatge i  comunicació de la plantilla de personal 
funcionari. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  provisió 
mitjançant  el  sistema de  concurs  oposició  lliure  de  d'una  plaça  de  l’escala 
d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  tècnic  superior,  Gurp  A, 
subgrup A1, adscrita al lloc de treball de responsable d’imatge i comunicació de 
la plantilla de personal funcionari.

Atès que per circumstàncies històriques la plantilla de personal de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts té un nombre important de llocs o places de caràcter 
estructural  corresponents  a  diversos  cossos,  escales  o  categories,  dotades 
pressupostàriament i servides de manera interina o temporal, tant amb vincle 
laboral com estatutari.



Atès l’acord signat amb la representació dels empleats públics i de les seccions 
sindicals de CCOO, CSIF i Independents, on es preveu el pla per estabilitzar 
l’ocupació temporal i la creació d’una comissió paritària que tindrà la funció de 
garantir  l’elaboració  de  les  bases  de  les  convocatòries,  fer  el  seguiment  i  
establir el calendari adequat per tal de garantir la seva execució.

Atès que a la Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2018, es va aprovar 
una  Oferta  Pública  parcial  d’Ocupació  per  a  l’any  2018  i  es  va  publicar 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data de 7 de 
maig de 2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 9 de maig de  
2018.

Atès que a la Junta de Govern Local  de data 31 d’octubre de 2018, es va 
aprovar l’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació inicial per a l’exercici 2018 i 
s’ha publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb 
data  de  15  de  novembre  de  2018  i  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya també el 15 de novembre de 2018. 

Vist que en data 15 de febrer de 2018 es va acordar pel Ple Municipal aprovar  
el  Pla  per  l’estabilització,  la  millora  i  reducció  de  l’ocupació  temporal  d 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pel període 2017-2019. 

Atès l’Acord de Desenvolupament del Pla d’Ordenació de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts de data 19 d’octubre de 2018 on les parts signants acorden 
consolidar l’ocupació temporal de les places ocupades per funcionaris interins i  
personal temporal que compleixen els requisits marcats en l’article 19.ú. 6 de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i 19.ú.9 de la Llei de  
pressupostos  per  a  l’any  2018  (taxa  de  reposició  addicional  contractes  i  
nomenaments anteriors a 3 anys abans del 31/12/2016 i del 31/12/2017) .

Vist que les plaça 40 de la plantilla de personal funcionari que es correspon a 
una de d’Escala d’Administració Especial,  Subescala Tècnica, classe Tècnic 
Superior, encuadrada en el grup de classificació A, Subgrup A1, adscrita al lloc 
de treball  (número 166) de Responsable de Comunicació i  Imatge, ha estat 
ocupada ininterrompudament un mínim de 3 anys amb anterioritat  al  31 de 
desembre de 2017.

Atès  que  a  l’empara  del  que  disposen  els  articles  9,  69  i  les  Disposicions 
Transitòries Segona i  Quarta de la ja citat  RDL 5/2015,  en relació amb els  
articles 20, 22, 27, 28, Disposició Addicional 22 i Disposició Transitòria 15 de la 
Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, dels articles 
2.2c, 68, 69, Disposicions Addicionals 13 i 23, Disposicions Transitòries 4, 6, 
10, 12 i 13 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, i del contingut del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats  
locals, han arribat a l’acord que aprofita les taxes addicionals de reposició que 
per l’any 2017 i 2018 que permetia la llei de pressupostos General de l’Estat, 



per tal de possibilitar que 38 places de persones empleades públiques entre 
personal  laboral  i  funcionari  puguin optar a la seva consolidació i,  per  tant,  
garantir-se l’estabilitat en els propers 3 anys. 

Vist l’informe d’Intervenció, conforme existeix crèdit pressupostari suficient per 
a fer front a aquesta provisió i que consta a l’expedient d’aprovació de l’Oferta  
Pública d’Ocupació per a l’any 2018.

Vist l’informe de Recursos Humans que consta a l’expedient.

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2016LLDR000304 de data 18 de febrer de 2016, 
publicat en el BOP de 16 de març de 2016, modificat pel Decret de l’Alcaldia 
2017LLDR001526 de 12 de setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de 
setembre de 2017, la Junta de Govern Local acorda:

ACORDS

Primer.-  Aprovar les bases reguladores que s’adjunten al present acord i  la 
convocatòria  del  concurs  oposició  lliure  per  a  la  consolidació,  d’acord  amb 
l’article 19.uno 9 de la Llei  de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2018,  d’una  plaça  (la  número  40)  de  l’escala  d’Administració  Especial, 
subescala  Tècnica,  classe  tècnic  superior,  enquadrada  en  el  grup  de 
classificació  A,  subgrup  A1,  adscrita  al  lloc  de  treball  (número  166)  de 
responsable d’imatge i comunicació, de la plantilla de personal funcionari amb 
una puntuació de 598 punts segons la Relació de Llocs de Treball  d’aquest 
Ajuntament.

Segon.- Publicar els anuncis corresponents de les bases i de la convocatòria al 
BOPB i el seu extracte amb remissió expressa a la publicació del BOPB, al 
DOGC i al BOE.

Tercer.- Publicar aquest acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Quart.- Donar compte al proper Ple de l’Ajuntament.

Cinquè.-  Notificar  als  departaments  de  Promoció  Econòmica,  Economia, 
Sistemes i Tecnologies, a la Junta de Personal i a les Seccions sindicals.”

2.0.3 Donar compte del decret 2019LLDR000107, de 2 de gener, d’aprovar 
la prorroga del contracte temporal pel programa de Treball als Barris al 
senyor CRS.

“Expedient  número:  G0232018000012 Contractació  temporal  pel  programa 
de Treball als Barris. 
Tràmit relacionat: Aprovar la prorroga del contracte temporal pel programa de 
Treball als Barris al senyor CRS.



En Junta de Govern Local  de data 6 d’octubre de 2017 es van aprovar les 
bases i  la  convocatòria  d’una borsa  de treball  de  Tècnic/ques Mitjà/ana de 
Treball als Barris.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la  Província  de Barcelona núm. 022017019783 de data 19 d’octubre de 
2017 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7478 
de data 20 d’octubre de 2017.

Atès que per decret núm. 2018LLDR000087 de data 18 de gener de 2018 es va 
aprovar la contractació del senyor Carles Roses Sala.

Vist l’informe de la tècnica del departament d’Ocupació conforme es considera 
adient prorrogar el contracte de la persona que actualment ocupa aquest lloc 
de treball. 

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans i Organització conforme aquesta 
contractació es va iniciar en data de 18 de gener de 2018 i ha finalitzat el dia 17 
de  gener  de  2020,  complint  amb  els  requisits  establerts  per  prorrogar  els 
contractes, que consta a l’expedient.

Vist  l’informe  de  l’interventor  municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària.

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2017LLDR001527, de 12 de setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de 
setembre de 2017,

RESOLC:

Primer.-  Aprovar la pròrroga del contracte temporal del senyor Carles Roses 
Sala per un any més amb efectes del dia 18 de gener de 2019 i fins al 17 de  
gener de 2020.

Segon.-  Publicar  aquesta  contractació  temporal  al  BOP i  al  DOGC i  donar 
compte al ple municipal en la primera sessió que tingui, en compliment del que 
dicta l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Quart.-  Comunicar  aquest  acord  als  departaments  d’Ocupació  i  empresa, 
Economia, Sistemes i Tecnologies i .al Comitè d’Empresa.”

2.0.4 Donar compte del decret 2019LLDR000155, de 30 de gener, d’aprovar 
la urgència, l’excepcionalitat i  la inajornabilitat de la contractació plans 
d'Ocupació Treball i Formació subvencionats pel SOC.



“Expedient número:  G0232019000019 Plans d'Ocupació Treball  i  Formació 
subvencionats pel SOC. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació plans d'Ocupació Treball i Formació subvencionats pel SOC.

Vista  la  Resolució  TSF/2265/2018,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  s’obre  la 
convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball i Formació (ref. BDNS 417807)

Atès  que  segons  es  fa  constar  al  punt  4  dels  acords  de  la  resolució 
d’atorgament,  l’entitat  ha  d’iniciar  cadascuna  de  les  línies  PANP,  PRGC  i 
DONA, com a màxim, el 29 de desembre de 2018 i la resta de contractes de 
treball de les accions d'experiència laboral de cada línia de subvenció poden 
iniciar-se, com a màxim, el 31 de gener de 2019 com preveu l’article 7.1 de la 
Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre.

Vist el Decret de data 11 de desembre de 2018, ratificat per la Junta de Govern  
Local de data 21 de desembre de 2018, mitjançant el qual es van aprovar els 
criteris de selecció i el procés per a les contractacions esmentades dins de la 
convocatòria de Plans d’Ocupació derivats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Vista l’acta del tribunal qualificador del procés del selecció per a la selecció de 
9 persones per donar suport a diferents serveis municipals dins de la subvenció 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de suport al programa de 
treball i formació, Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball i Formació (ref. BDNS 417807), data 27 de desembre de 2018.

Vist  l’informe emès per la tècnica d’Ocupació, que s’adjunta i  forma part de 
l’expedient.

Vist l’informe favorable del Cap de Recursos Humans i Organització que consta 
a l’expedient. 

Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  existeix  disponibilitat 
pressupostària.

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2017LLDR001527, de 12 de setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de 
setembre de 2017,

RESOLC: 

Primer.-  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat,  en base als 
informes tècnics que s’adjunten.

Segon.- Aprovar la contractació temporal i amb efectes del dia 31 de gener de 
2019 i fins el 30 de gener de 2020 de les següents persones:



Nom i Cognoms Lloc de treball
Juan Antonio Pérez Lozano Dinamitzador sociocultural

Rosa Maria Rodriguez Pedraja Aux. Administrativa
Núria Tauste Ramón Aux. Administrativa

Eugenia Rusinés Pubill Administrativa
Esther Beatriz Santamaria Clemente Administrativa

Tercer.- Aprovar la contractació temporal i amb efectes del dia 31 de gener de 
2019 i fins el 30 de juliol de 2019 de les següents persones:

Nom i Cognoms Lloc de treball
Marta Pérez Salvado Periodista

Verónica López Aguilera Agent Cívic
Laura Banda Baltasar Agent Cívic

Joaquim Casasampera Boada Aux. Administratiu
Maria del Carmen Quesada Arriaza Aux. Administrativa

Quart.-  Publicar  aquesta  contractació  temporal  al  BOP i  al  DOGC i  donar 
compte al ple municipal en la primera sessió que tingui, en compliment del que 
dicta l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003.

Cinquè.-  Notificar  als  departaments  d’Ocupació  i  Empresa,  Economia, 
Sistemes d’Informació i al Comitè d’Empresa.”

2.0.5 Donar compte del decret 2019LLDR00170, de 31 de gener, d’aprovar 
l’excepcionalitat,  la urgència i  la  inajornabilitat  del  nomenament com a 
funcionària interina de la senyora AFP per al lloc de treball d’Agent del 
SIAC.

“Expedient  número:  G0232019000020  Nomenament  com  a  funcionària 
interina fins a la cobertura de la plaça d’Agent del SIAC de la senyora AFP. 

Tràmit relacionat:  Aprovar l’excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat del 
nomenament com a funcionària interina de la senyora AFP per al lloc de treball  
d’Agent del SIAC.

Atès que en Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2017 es van aprovar 
les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  provisió  d’una  plaça  d’auxiliar 
administratiu/va  d’Administració  General  de  la  plantilla  de  funcionaris  i 
funcionàries i creació d’una borsa de treball.

Atès  que  les  bases  d’aquesta  convocatòria  es  van  publicar  íntegrament  al  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 022017016777 de data 21 
d’agost de 2017 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 7437 de data 21 d’agost de 2017 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 210 de 
data 1 de setembre de 2017.



Vista l’acta del tribunal qualificador del procés selectiu esmentat de data 30 de 
gener de 2018 en la que s’estableix la puntuació final i s’estableix que la borsa  
de  treball  que  es  constitueix  donarà  cobertura  a  les  necessitats  temporals, 
excepcionals, urgents i  inajornables i,  es proposa a la senyora Anna Ferrés 
Perals  per  ocupar  en  règim  interí,  la  plaça  de  de  l’escala  d’administració 
general, subescala auxiliar, grup de classificació C, subgrup C2, complement 
de destinació 18, amb 242 punts amb adscripció provisional al lloc de treball  
d’Agent del SIAC, degut a que és la persona de la llista que li pertoca per torn.

Atès  el  que  disposa  l’article  10  del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació a l’article 124 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Vist  l’informe  de  la  Secretària  accidental,  aquest  nomenament  és  urgent  i  
inajornable pel correcte funcionament dels serveis d’atenció al ciutadà.

Vist  l’informe  emès  pel  Cap  de  Recursos  Humans  i  Organització,  que 
s’incorpora i forma part de l’expedient.

Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària que s’adjunta i forma part de l’expedient.
 Fent  ús  de  les  competències  que  em confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2017LLDR001527, de 12 de setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de 
setembre de 2017,

RESOLC:

Primer. Declarar l’excepcionalitat, urgència i inajornabilitat en base als informes 
emesos pel Cap de Recursos Humans i Organització i la Secretària accidental 
de l’Ajuntament, que consten a l’expedient.

Segon. Nomenar com a funcionària interina fins a la cobertura de la plaça (la 
número 372), a la senyora Anna Ferrés Perals com Agent del SIAC, grup de 
classificació  C,  subgrup  C2,  complement  de  destinació  18,  amb  242  punts 
segons la valoració de llocs de treball vigent, amb efectes des del 1 de febrer 
de 2019.

Tercer. Aprovar la despesa 34.113,29 euros, en concepte de salari i costos de 
la Seguretat Social.

Quart. Per adquirir la condició de funcionari interí haurà de prestar jurament o 
promesa, de conformitat amb allò que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 
d’abril  i  prendre possessió del  seu destí  en el  termini  de trenta dies hàbils,  
comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució.



Cinquè.  Publicar aquest nomenament al BOPB i al DOGC i donar compte al 
ple  municipal  en  la  primera  sessió  que  tingui  en  compliment  del  que  dicta 
l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/203.

Sisè.  Notificar  aquest  acord a la  persona interessada,  als  departaments de 
Secretaria, Economia i Sistemes d’Informació.

Setè.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Junta  de  Personal  i  a  les  Seccions 
Sindicals.”

2.0.6 Donar compte del decret 2019LLDR00171, de 31 de gener, i rectificat 
pel decret 2019LLDR000195, de 5 de febrer, d’Aprovar l’excepcionalitat, la 
urgència i la inajornabilitat del nomenament com a funcionària interina de 
la senyora CRL adscrita a l’Àrea de Governança i Economia.

“Expedient  número:  G0232019000021  Nomenament  com  a  funcionària 
interina fins a la cobertura de la plaça a l’Àrea de Governança i Economia de la 
senyora CRL. 
Tràmit relacionat:  Aprovar l’excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat del 
nomenament com a funcionària interina de la senyora CRL adscrita a l’Àrea de 
Governança i Economia.

Atès que en Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2017 es van aprovar 
les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  provisió  d’una  plaça  d’auxiliar 
administratiu/va  d’Administració  General  de  la  plantilla  de  funcionaris  i 
funcionàries i creació d’una borsa de treball.

Atès  que  les  bases  d’aquesta  convocatòria  es  van  publicar  íntegrament  al  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 022017016777 de data 21 
d’agost de 2017 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 7437 de data 21 d’agost de 2017 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 210 de 
data 1 de setembre de 2017.

Vista l’acta del tribunal qualificador del procés selectiu esmentat de data 30 de 
gener de 2018 en la que s’estableix la puntuació final i s’estableix que la borsa  
de  treball  que  es  constitueix  donarà  cobertura  a  les  necessitats  temporals, 
excepcionals,  urgents  i  inajornables  i,  es  proposa  a  la  senyora  Cristina 
Rodríguez  López  per  ocupar  en  règim  interí,  la  plaça  (la  número  367)  de 
l’escala  d’administració  general,  subescala  auxiliar,  grup  de  classificació  C, 
subgrup  C2,  complement  de  destinació  12,  amb 178  punts  amb adscripció 
provisional a l’Àrea de Governança i Economia, degut a que és la persona de la 
llista que li pertoca per torn.

Atès  el  que  disposa  l’article  10  del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació a l’article 124 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.



Vist  l’informe  emès  pel  Cap  de  Recursos  Humans  i  Organització,  aquest 
nomenament és urgent i inajornable pel correcte funcionament, que s’incorpora 
i forma part de l’expedient.

Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària que s’adjunta i forma part de l’expedient.
Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2017LLDR001527, de 12 de setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de 
setembre de 2017,

RESOLC:

Primer. Declarar l’excepcionalitat, urgència i inajornabilitat en base a l’informe 
emès pel Cap de Recursos Humans i Organització, que consta a l’expedient.

Segon. Nomenar com a funcionària interina fins a la cobertura de la plaça (la 
número 367), a la senyora Cristina Rodríguez López, a l’Àrea de Governança i  
Economia, grup de classificació C, subgrup C2, complement de destinació 12, 
amb 178 punts segons la valoració de llocs de treball vigent, amb efectes des 
del 1 de febrer de 2019.

Tercer.  Aprovar la despesa 27.794,19.- euros, en concepte de salari i costos 
de la Seguretat Social.

Quart. Per adquirir la condició de funcionari interí haurà de prestar jurament o 
promesa, de conformitat amb allò que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 
d’abril  i  prendre possessió del  seu destí  en el  termini  de trenta dies hàbils,  
comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució.

Cinquè.  Publicar aquest nomenament al BOPB i al DOGC i donar compte al 
ple  municipal  en  la  primera  sessió  que  tingui  en  compliment  del  que  dicta 
l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/203.

Sisè.  Notificar  aquest  acord a la  persona interessada,  als  departaments de 
Secretaria, Economia i Sistemes d’Informació.

Setè.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Junta  de  Personal  i  a  les  Seccions 
Sindicals.”



2.0.7 Donar compte del decret 2019LLDR00183, de 4 de febrer, d’aprovar 
la  contractació  del  senyor  SOM  en  règim de  personal  laboral  fix,  per 
proveir la plaça de Zelador (plaça número 261), adscrita al lloc de treball  
número 103 de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts.

“Expedient  número:  G0232019000023  Provisió  definitiva  de  la  plaça  de 
Zelador (la número 261), adscrita al lloc de treball número 103 de la plantilla 
laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  contractació  del  senyor  SOM  en  règim  de 
personal  laboral  fix,  per  proveir  la  plaça  de  Zelador  (plaça  número  261), 
adscrita  al  lloc de treball  número 103 de la plantilla de personal  laboral  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Atès que a la plantilla de l’Ajuntament aprovada al Ple de data 20 de desembre 
de 2017, hi ha vacant la plaça 261, enquadrada en el grup de classificació C, 
subgrup C2, adscrita al lloc de treball  número 103 de Zelador, en règim de 
personal laboral fix.

Atès que aquesta plaça està inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a 2017, 
aprovada per  acord de la  Junta de Govern Local  celebrada en data 28 de 
desembre de 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 26 de gener de 2018.
 
Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 
21 de setembre de 2018,  va adoptar  entre d’altres,  l’acord de convocar  un 
concurs  oposició  lliure  per  a  la  provisió  definitiva  d’una  plaça  de  zelador, 
l’esmentada número 261, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup 
C2, adscrita al lloc de treball número 103 de Zelador, en règim de personal fix 
amb nivell de destinació 12 i 167 punts de valoració.

Vistes les bases d’aquesta convocatòria que es van publicar íntegrament al 
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  núm.  2018035630  de  data  3 
d’octubre de 2018 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat núm. 7719 
de data 4 d’octubre de 2018 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 248 de data 13 
d’octubre de 2018.

Vista  l’acta  del  tribunal  qualificador  de  les  proves selectives  realitzades per 
proveir  l’esmentada  plaça  i  fer  l’adscripció  corresponent,  de  data  3  de 
desembre de 2018, on consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i 
la proposta de contractació a la persona candidata, senyor Sergi Ollé Medina, 
que ha superat tot el procés i ha aprovat totes les proves.

Vist  l’informe  del  Cap  de  Recursos  Humans  de  data  1  de  febrer  de  2019 
proposant al  senyor Sergi Ollé Medina, per a ser contractat com a personal 
laboral fix, per a la provisió de la plaça número 261 de la categoria de Zelador, 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, adscrita al lloc de treball  
103, amb nivell de complement de destinació 12 i 167 punts de valoració, al 



complir  aquest  totes les condicions i  requisits establerts en les bases de la 
convocatòria.

Consta  a  l’expedient  d’aprovació  d’oferta  publica  per  l’any  2017  informe 
d’Intervenció conforme hi ha consignació pressupostària per atendre aquesta 
provisió  definitiva  tant  de  la  plaça  com  per  l’adscripció  al  lloc  de  treball 
esmentat anteriorment.

Atès el que disposen els articles 11 i 77 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Text  refós de l’Estatut  Bàsic de l’Empleat 
Públic (TREBEP), en relació a l’article 14 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i 
l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2017LLDR001527, de 12 de setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de 
setembre de 2017,

RESOLC:

Primer.-  Aprovar la contractació del senyor  Sergi Ollé Medina, en règim de 
personal laboral fix, per proveir la plaça número 261 enquadrada en el grup de 
classificació C, subgrup C2, adscrita al lloc de treball número 103 de Zelador,  
en règim de personal laboral fix amb nivell  de destinació 12 i 167 punts de 
valoració de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels  
Horts, amb efectes del dia 4 de febrer de 2019.

Segon.- Aprovar l’adscripció del senyor Sergi Ollé Medina a la plaça número 
261 enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, adscrita al lloc de 
treball número 103 de Zelador, en règim de personal laboral fix amb nivell de 
destinació 12 i 167 punts, amb efectes del dia 4 de febrer de 2019. 

Tercer.-  Publicar  aquest  acord en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  donar 
compte  a  la  propera  sessió  del  Ple  de  l’Ajuntament  i  al  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya.

Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Cinquè.-  Comunicar  aquest  acord  al  Comitè  d’Empresa  i  a  les  seccions 
sindicals.

Sisè.- Publicar aquesta resolució al web municipal i al portal de transparència.”

2.0.8 Donar compte del decret 2019LLDR00193, de 5 de febrer, d’aprovar 
el nomenament del senyor RGC com a funcionari de carrera, per proveir 
definitivament  la  número  184  de  l’escala  d’administració  general, 



subescala  subalterna,  enquadrada  en  el  grup  de  classificació  AP,  i 
adscriure’l al lloc de treball núm. 30 de Conserge.

“Expedient número: G0232019000024 Provisió definitiva de la plaça número 
184 de l’escala d’administració general, subescala subalterna, enquadrada en 
el grup de classificació AP, adscrita al lloc de treball 30 de Conserge en règim 
de funcionari de carrera, objecte del present procés de selecció. 

Tràmit relacionat: Aprovar el nomenament del senyor RGC com a funcionari 
de carrera, per proveir definitivament la número 184 de l’escala d’administració 
general,  subescala subalterna, enquadrada en el  grup de classificació AP, i  
adscriure’l al lloc de treball núm. 30 de Conserge.

Atès que a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, aprovada al 
Ple de l’Ajuntament de data 20 de desembre de 2017, hi ha vacant una plaça 
(la  número  184)  de  l’escala  d’administració  general,  subescala  subalterna, 
enquadrada en el grup de classificació AP, adscrita al lloc de treball (número 
30) de Conserge.

Atès que aquesta plaça està inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per a 2017, 
aprovada per  acord de la  Junta de Govern Local  celebrada en data 28 de 
desembre de 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 26 de gener de 2018.

La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 14 de 
setembre de 2018, va adoptar entre d’altres, l’acord de convocar un concurs 
oposició  lliure  per  a  proveir  l’esmentada  plaça  de  l’escala  d’administració 
general  (la  número  184),  subescala  subaltern,  enquadrada  en  el  grup  de 
classificació AP, adscrita al lloc de treball número 30 de Conserge de la plantilla 
de funcionaris i funcionàries, amb nivell de complement de destí 10 i 142 punts 
de valoració.

Vist  que  les  bases  d’aquesta  convocatòria  es  van  publicar  íntegrament  al  
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  núm.  2018035074  de  data  1 
d’octubre  de  2018  i  la  convocatòria  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya núm. 7716 de data 1 d’octubre de 2018 i al Butlletí Oficial de l’Estat  
núm. 248 de data 13 d’octubre de 2018.

Vista  l’acta  del  tribunal  qualificador  de  les  proves selectives  realitzades per 
proveir  l’esmentada  plaça  i  fer  l’adscripció  corresponent,  de  data  3  de 
desembre de 2018, on consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i 
la  proposta  de  nomenament  a  la  persona  candidata,  senyor  Raúl  García 
Calventos, al ser la única persona que ha superat tot el procés i ha aprovat  
totes les proves.

Vist  l’informe  del  Cap  de  Recursos  Humans  de  data  4  de  febrer  de  2019 
proposant el senyor Raúl García Calventos per a ser nomenat com a funcionari 
de carrera, en provisió de a la plaça número 184 de l’escala d’administració 



general,  subescala  subaltern,  enquadrada  en  el  grup  de  classificació  AP,  i 
adscriure’l al lloc de treball número 30 de Conserge, amb nivell de complement 
de destinació 10 i 142 punts de valoració, al complir aquest totes les condicions 
i requisits establerts en les bases de la convocatòria

Consta  a  l’expedient  d’aprovació  d’oferta  publica  per  l’any  2017  informe 
d’Intervenció conforme hi ha consignació pressupostària per atendre aquesta 
provisió  definitiva  tant  de  la  plaça  com  per  l’adscripció  al  lloc  de  treball 
esmentat anteriorment.

Atès el que disposen els articles 9 i 73.2 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Text  refós de l’Estatut  Bàsic de l’Empleat 
Públic  (TREBEP),  en  relació  als  articles  11,  34  i  61  del  Decret  Legislatiu 
1/1997,  de  31  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels 
preceptes  de  determinats  textos  legals  vigents  a  Catalunya  en  matèria  de 
funció pública.

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2017LLDR001527, de 12 de setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de 
setembre de 2017,

RESOLC:

Primer.- Aprovar el nomenament per a la provisió definitiva, com a funcionari 
de  carrera,  de  la  plaça  de  l’escala  d’administració  general,  Subescala 
subalterna,  enquadrada  en  el  grup  de  classificació  AP,  la  número  184,  al  
senyor Raúl García Calventos, amb efectes del dia 4 de febrer de 2019.

Segon.- Aprovar l’adscripció del senyor Raúl García Calventos al lloc de treball  
número 30 de Conserge, grup de classificació AP, amb complement de destí 10 
i amb una valoració de 142 punts, amb efectes del dia 4 de febrer de 2019.

Tercer.- Per adquirir la condició de funcionari de carrera haurà prestar jurament 
o promesa, de conformitat amb allò que estableix el Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i 
prendre possessió del seu destí en el termini de trenta dies hàbils, comptats a 
partir del següent al de la notificació de la resolució.

Quart.-  Publicar aquest acord en el  Butlletí  Oficial  de la Província i  al  Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i donar compte a la propera sessió del 
Ple de l’Ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Sisè.- Comunicar  aquest  acord  a  la  Junta  de  Personal  i  a  les  Seccions 
Sindicals.



Setè.- Publicar aquesta resolució al web municipal i al portal de transparència.”

2.0.9 Donar compte del decret 2019LLDR00194, de 5 de febrer, d’aprovar 
el nomenament com a funcionari de carrera al agent de la policia local el 
senyor HCE.

“Expedient  número:  G0232018000273  Nomenament  com  a  funcionari  de 
carrera al agent de la policia local el senyor HCE. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  com a  funcionari  de  carrera  al 
agent de la policia local el senyor HCE.

En Junta de Govern Local del dia 27 d’octubre de 2017 es va aprovar l’Oferta 
pública  d’ocupació  2017 i  publicat  al  BOP núm.  2017039643 de data  3 de 
novembre de 2017 i al DOGC núm. 7487 de data 3 de novembre de 2017.

En Junta de Govern de data 3 de novembre de 2017 es van aprovar les bases 
reguladores i  la convocatòria  del  concurs d’oposició  d’una plaça d’agent  de 
policia local de Sant Vicenç dels Horts, mitjançant mobilitat interadministrativa.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona número 2017040775 de data 10 de novembre de 
2017 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7492 de data 10 de novembre de 2017.

Vista la  proposta formulada pel  Tribunal  qualificador  a l’acta de data 23 de 
febrer de 2018 de les proves selectives realitzades, que s’adjunta i forma part 
de l’expedient. 

Vist  que  per  decret  núm.  2018LLDR001374  de  data  31  de  juliol  de  2018 
s’aprovà el  nomenament com a funcionari  en pràctiques agent  de la policia 
local.

La base onzena de les bases per a la provisió mitjançant el sistema de concurs 
oposició per mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la Policia Local de Sant 
Vicenç dels Horts, indica que el període de pràctiques és obligatori i eliminatori,  
i la qualificació final serà d’apte o no apte, quedant excloses del procés selectiu 
les persones que obtinguin la qualificació de No Apte.

Atès  que  el  senyor  Hector  Centeno  Escudero  ha  superat  el  període  de 
pràctiques amb la qualificació d’APTE, segons l’acta de la comissió d’avaluació 
de data 11 de desembre de 2018.

Atès el que disposen els articles 73.2, i 9 del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(TREBEP),  en  relació  als  articles  13,  34,  124 i  125.2  del  Decret  Legislatiu 
1/1997,  de  31  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels 
preceptes  de  determinats  textos  legals  vigents  a  Catalunya  en  matèria  de 
funció pública.



Vist  l’informe del  Cap de Recursos Humans  i  Organització,  que  s’adjunta  i  
forma part de l’expedient.

Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària que s’adjunta i forma part de l’expedient.

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2017LLDR001527, de 12 de setembre de 2017, publicat en el BOP de 26 de 
setembre de 2017,

RESOLC:

Primer.-  Nomenar funcionari  de carrera de l’escala d’administració especial, 
subescala  serveis  especials,  agent  policia  local,  grup  C2,  al  senyor  Hector 
Centeno Escudero, amb efectes del dia 5 de febrer de 2019.

Segon.- Adscriure al senyor Hector Centeno Escudero al lloc de treball d’agent 
de Policia Local,  grup C2 (retribucions bàsiques reconegudes del  grup C1), 
complement destí 18 i valoració de 245 punts. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 36.633,42 € en concepte retribucions salarials 
o costos Seguretat social. 

Quart.-  Per  adquirir  la  condició  de  funcionari  de  carrera  haurà  de  prestar 
jurament o promesa, de conformitat amb allò que estableix el Decret Legislatiu  
1/1997,  de  31  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  Text  únic  dels 
preceptes  de  determinats  textos  legals  vigents  a  Catalunya  en  matèria  de 
funció pública i prendre possessió del seu destí  en el termini de trenta dies 
hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució. 

Cinquè.-  Publicar aquest acord en el Butlletí  Oficial de la Província, al Diari 
Oficial  de  la  Generalitat  i  donar  compte  a  la  propera  sessió  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

Sisè.-  Comunicar  aquest  acord  a  la  Junta  de  Personal  i  a  les  Seccions 
Sindicals.”

2.0.10 Donar compte del decret 2019LLDR00198, de 5 de febrer, d’aprovar 
el protocol de col•laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials 
i  Famílies  i  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  per  a  la  futura 
prestació del servei social de gestió de places residencials i de centre de 
dia a Sant Vicenç dels Horts.

“Expedient  número: M1252019000002  Protocol  de  col·laboració  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts  per  a  la  futura  prestació  del  servei  social  de  gestió  de  places 
residencials i de centre de dia a Sant Vicenç dels Horts.



Tràmit relacionat: Aprovar el protocol de col·laboració entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per 
a  la  futura prestació  del  servei  social  de gestió  de places residencials  i  de 
centre de dia a Sant Vicenç dels Horts.

La  Direcció  General  de  Protecció  Social  del  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials i Famílies, exerceix a tot el territori de Catalunya les prestacions i els 
serveis en matèria d’assistència i serveis socials d’acord amb les prescripcions 
del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels Departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i  del Decret 229/2018, de 23 d’octubre, de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  ha  efectuat  la  gestió  urbanística 
necessària, així com els estudis tècnics i econòmics d’anàlisi de viabilitat d’una 
residència i un centre de dia de titularitat municipal i iniciarà en breu els tràmits 
necessaris per a la implantació del corresponent servei així com la construcció i  
gestió de la residència.

Amb aquesta  finalitat,  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies i 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  tenen  la  voluntat  de  formalitzar  un 
protocol  que  estableixi  els  termes  de  la  signatura  d’un  conveni 
interadministratiu  que  establirà  la  concertació  de  66  places  de  residència 
assistida i 20 de centre de dia, i detallarà els compromisos de les parts d’acord 
amb la normativa vigent i la disponibilitat pressupostària. 

D’acord amb l’article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens locals col·laboren en 
l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les competències 
respectives, mitjançant els instruments que estableixen la legislació general de 
règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local. Aquesta 
col·laboració interadministrativa inclou l’establiment per conveni de fórmules de 
gestió conjunta dels serveis.

L’article 191 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,  preveu  que 
l’Administració  de  la  Generalitat  i  els  ens  locals  poden  establir  convenis  o 
consorcis  sobre  serveis  locals  o  assumptes  d’interès  comú,  per  tal 
d’instrumentar  fórmules  d’assistència  i  cooperació  econòmica,  tècnica  i 
administrativa. 

D’altra banda, l’article 47 de la llei 40/2015, també fa referència a la facultat de  
l’administració  de  formalitzar  protocols  generals  d’actuació  o  instruments 
similars que comportin declaracions d’intencions de contingut general  o que 
expressin la voluntat de les Administracions y parts subscriptores per actuar 
amb un objectiu comú.



Fent ús de les  facultats  que m’atorga l’article  53  del  Text  Refós  de la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 21 de la 
Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, reformada per la Llei  
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local.

RESOLC:

Primer. Aprovar el Protocol de col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que estableix  
els  termes  de  la  signatura  d’un  conveni  interadministratiu  que  establirà  la 
concertació  de  66  places  de  residència  assistida  i  20  de  centre  de  dia,  i 
detallarà els compromisos de les parts d’acord amb la normativa vigent i  la 
disponibilitat pressupostària, de conformitat amb el contingut del document que 
s’adjunta al present acord.

Segon. Facultar a la Sra. Maria Teresa Aymerich Boltà, Alcaldessa d’aquest 
Ajuntament, per a la signatura del referit protocol de col·laboració. 

Tercer. Donar compte al proper Ple que se celebri.

Quart.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

Cinquè.- Comunicar  aquest  acord  al  departament  de  Gent  Gran  i  Serveis 
Socials  d’aquesta corporació.”

3.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES

En  aquest punt arriba la regidora del grup municipal  PSC-PC, senyora 
Mireia  Vergés  Rosell,  i  el  regidor  del  grup  municipal  PDeCAT,  senyor 
Llorens Perarnau Costa.

3.0.1 Desestimar les al·legacions presentades i aprovar provisionalment la 
Modificació  puntual  del  Pla  General  Metropolità  al  sector  industrial 
Smurffit & Kappa, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Expedient  número: T2102018000001 Modificiació  puntual  del  Pla  General 
Metropolità al sector industrial Smurffit  & Kappa, al terme municipal de Sant 
Vicenç dels Horts.
Tràmit  relacionat: Desestimar  les  al·legacions  presentades  i  aprovar 
provisionalment  la  Modificació  puntual  del  Pla General  Metropolità  al  sector 
industrial Smurffit & Kappa, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

En sessió de 18 d’octubre de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels  
Horts va adoptar, entre d’altres, els acords d’aprovar inicialment la modificació 
puntual  del  Pla General  Metropolità al  sector industrial  Smurffit  & Kappa,  al 



terme municipal de Sant Vicenç dels Horts i  publicar al Butlletí  Oficial  de la 
Província,  en  un  diari  de  premsa  periòdica  nacional  de  més  divulgació  en 
l’àmbit municipal i al portal telemàtic de l’Ajuntament: www.svh.cat; i, sotmetre 
el  projecte  esmentat  a  informació  pública  per  un  període  d’un  mes  i 
simultàniament  sol·licitar  informe  als  organismes  afectats  per  raó  de  llurs 
competències sectorials, així com a les companyies de serveis afectades.

El projecte va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al  
Diari  ARA el  9  de  novembre  de  2018  i  també  ha  estat  publicat  a  la  web 
municipal per un termini d’un mes. El termini de publicació finalitzava el 10 de 
desembre de 2018. 

En data 16 de novembre de 2018, es notifica a les companyies de serveis UTE 
AIGUES  DE  SANT  VICENÇ,  VODAFONE  –  ONO  SAU,  TELEFONICA  DE 
ESPAÑA SAU, la necessitat d’emetre informe.

En data 19 de novembre de 2018,  es notifica a les companyies de serveis 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SDG, la necessitat d’emetre informe.

En data 20 de novembre de 2018, es notifica a les companyia de serveis GAS 
NATURAL DISTRIBUCION SDG, la sol·licitud d’informe.

En data 19 de novembre de 2018, a través de la plataforma de la Generalitat de 
Catalunya, EACAT, es van sol·licitar informes als següents organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials:

- Aigües-ACA
- Ferrocarrils-Ferrocarrils Generalitat
- Residus-Agencia Residus de Catalunya
- Transports Terrestres-Diputació Barcelona

Durant el termini d’exposició pública, en data 27 de novembre de 2018, el Sr. 
Jordi Gil Dorado, en representació del grup municipal ICV-EUiA de Sant Vicenç 
dels Horts, ha presentat escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial de l’esmentada 
modificació de PGM. 

El 9 de gener de 2019, la companyia de serveis ENDESA presenta informe 
favorable, amb prescripcions.

El  5  de  febrer  de  2019,  la  companyia  de  serveis  TELEFONICA  presenta 
informe favorable, amb prescripcions.

En  data  7  de  febrer  de  2019,  la  Diputació  de  Barcelona  presenta  informe 
favorable condicionat a que es compleixin un seguit de prescripcions. 

Transcorreguts els terminis legals per la emissió dels corresponents informes 
no s’han rebut el de l’Agència Catalana de l’Aigua, ni de l’agencia de residus de 
Catalunya ni Ferrocarrils de la Generalitzat.



Tampoc s’han rebut els informes de les companyies de Serveis GAS NATURAL 
FENOSA, i VODAFONE – ONO SAU, els quals no tenen caràcter preceptiu.

El 12 de febrer de 2019 l’arquitecte municipal ha emes l’informe favorable que 
s’adjunta al present acord.

Consta a l’expedient informe emès per la secretària accidental.

Aquest/a regidor/a proposa a la Comissió Informativa General la deliberació del 
següent:

ACORDS

Primer.  Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  Sr.  Jordi  Gil  Dorado,  en 
representació  del  grup municipal  ICV-EUiA d’acord  amb l’informe emès per 
l’arquitecte municipal, transcrit anteriorment. 

Segon.  Aprovar  provisionalment  la  Modificació  puntual  del  Pla  General 
Metropolità al sector industrial Smurffit  & Kappa, al terme municipal de Sant 
Vicenç  dels  Horts,  de  conformitat  amb el  text  adjunt,  el  qual  incorpora  les 
prescripcions  proposades  als  informes  sectorials  emesos  per  les 
administracions descrites als antecedents

Tercer. Trametre l’acord conjuntament amb l’expedient i el projecte incorporat 
al mateix, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la generalitat de Catalunya,  
a qui  correspon l’aprovació definitiva,  prèvia  incorporació,  si  s’escau, de les 
prescripcions  que  puguin  emetre  els  organismes  que  no  han  emès  el 
corresponent informe, sempre i quan no comportin un canvi substancial.

A favor:  JuntsxSVH-ERC-AM i SVHSP 
En contra:
Abstencions:  PSC-CP,  C’s,  PDeCAT,  el  regidor  no  adscrit  i  la  regidora  no 
adscrita.

4.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

4.0.1  Ratificar   el  decret  2019LLDR000123  d'aprovar  la  suspensió  de 
l’executivitat de la resolució número 242/2018 de 21 de novembre de 2018, 
dictada pel TCCSP, fins que no recaigui resolució judicial sobre la petició 
de la mesura cautelar

Expedient  número: G0342017000006 contractació,  mitjançant  procediment 
obert  harmonitzat servei de manteniment i renovació dels espais verds (Lot 1 i  
Lot 2). 



Tràmit  relacionat: Ratificar  el  decret  2019LLDR000123  d’aprovació  de  la 
suspensió de l’executivitat de la resolució número 242/2018 de 21 de novembre 
de 2018, dictada pel TCCSP, fins que no recaigui resolució judicial sobre la 
petició de la mesura cautelar.

Mitjançant  decret  2019LLDR000123  de  data  25  de  gener  de  2019  es  va 
aprovar la suspensió de l’executivitat de la resolució número 242/2018 de 21 de 
novembre de 2018, dictada pel TCCSP, fins que no recaigui resolució judicial 
sobre la petició de la mesura cautelar 

Atès  que  aquest  decret  ha  d’ésser  ratificat  en  el  proper  Ple  que  celebri 
l’Ajuntament.

Aquest/a regidor/a proposa a la Comissió Informativa General la deliberació del 
següent:

ACORDS

Únic.-  Ratificar  el  decret  2019LLDR000123  d’aprovació  de  la  suspensió  de 
l’executivitat  de la resolució número 242/2018 de 21 de novembre de 2018, 
dictada pel TCCSP, fins que no recaigui resolució judicial sobre la petició de la  
mesura cautelar,  que transcrit literalment diu així:

“Per  acord de Ple en sessió ordinària  de data 20 de juliol  de 2017,  es va  
aprovar  l’inici  de  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  
tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte servei de manteniment i  
renovació dels espais verds (Lot 1 i Lot 2).

Per  acord de Ple  en sessió ordinària  de data  15 de març  de 2018,  es va  
aprovar  l’adjudicació  del  contracte  servei  de  manteniment  i  renovació  dels  
espais  verds,  Lot  1:  àmbit  sector  est  (plana  i  riu),  concurs  obert  lliure,  on  
l’objecte del contracte està vinculat a facilitar la qualitat del treball i la integració  
en el mercat ordinari de persones en situació d’exclusió social o en greu risc  
d’arribar-hi: a favor de l’UTE AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES, SAU –  
URBACET, SLU, ,  per  un import  total  del  contracte de 1.447.355,31 € IVA  
exclòs,  més 264.606,65 € de la  quota de l’IVA (10% s/357.617,85 € i  21%  
s/1.089.737,46, €), fent un total de 1.711.961,96 € IVA inclòs. 

En  data  27  de  març  de  2018,  mitjançant  registre  d’entrada  E2018005951,  
l’empresa  MOIX  SERVEIS  I  OBRES,  SL,  presenta  escrit  anunciant  que  
properament presentaran davant del Tribunal Català de Contractes del Sector  
Públic,  recurs  especial  en  matèria  de  contractació.  En  data  6  d’abril,  
l’Ajuntament rep constància de la seva interposició amb número d’expedient N-
2018-065.

En data 10 d’abril de 2018, mitjançant decret 2018LLDR000596, es va aprovar  
l’acta de rectificació de la valoració dels criteris socials emesa per la Mesa de  
contractació de la licitació de servei de manteniment i renovació dels espais  



verds (Lot 1) i ratificar l’adjudicació del contracte, ratificat pel Ple de data 19  
d’abril de 2018. 

En  la  mateixa  data,  aquesta  Corporació  envia  la  documentació  sol.licitada  
juntament el corresponent informe.

En data 4 de maig de 2018, el TCCSP comunica l’escrit d’ampliació del Recurs  
Especial en matèria de Contractació interposat per l’empresa MOIX SERVEIS I  
OBRES SL, exp. N-2018-065, contestat per aquest Ajuntament en data 11 de  
maig de 2018.

El 14 de maig de 2018, Moix Serveis i Obres SL presenta a l’Ajuntament l’escrit  
d’anunci  previ  de  la  interposició  del  Recurs  Especial  en  matèria  de  
Contractació  (ID  Registre  E2018009590)  contra  l’acord  de  Ple  de  data  19  
d’abril de 2018 de ratificació del decret 2018LLDR000596 sobre aprovació de  
l’acta de rectificació de la valoració dels criteris socials emesa per la Mesa de  
contractació de la licitació de servei de manteniment i renovació dels espais  
verds (Lot 1) i ratificació de l’adjudicació del contracte. En data 17 de maig de  
2018l,  l’Ajuntament  rep  constància  de  la  seva  interposició  amb  número  
d’expedient N-2018-103.

En data 21 de maig de 2018, l’Ajuntament respon a l’anterior sol·licitud del  
TCCSP.

En  data  23  de  novembre  de  2018,  l’Ajuntament  ha  rebut  notificació  de  la  
Resolució 242/2018 que resolt els recursos N-2018-065 i N-2018-103.

En data 20 de desembre de 2018, el Ple municipal va aprovar l’acta de la Mesa  
de contractació, de la qual es desprèn, que un cop modificades les puntuacions  
segons  allò  establert  en  l’esmentada  Resolució  242/2018,  l’empresa  
adjudicatària  del  lot  1  continua  essent  la  UTE  AMBITEC,  SERVICIOS  
AMBIENTALES, SAU – URBACET, SLU, cosa que es ratifica en l’esmentada  
sessió.

En data  3  de desembre de 2018,  l’empresa  MOIX SERVEIS I  OBRES SL  
presenta la instància núm. E2018026097, anunciant la voluntat de presentar  
recurs  contenciós  administratiu  contra  la  resolució  242/2018  del  TCCSP,  i  
sol·licitant la suspensió de l’executivitat  i  eficàcia de la resolució fins que el  
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgui les mesures cautelars que  
sol·licitaran al respecte.

En data 28 de desembre de 2018, i instància núm. E2018028183, l’esmentada  
empresa aporta  còpia de la  presentació  al  Tribunal  Superior de Justícia de  
Catalunya  del  citat  recurs,  del  qual  aquest  tribunal  remet  notificació  i  
requeriment de l’expedient administratiu corresponent, en data 17 i 18 de gener  
de 2019.



Vist l’informe de la Cap d’Unitat de Secretaria, de data 25 de gener de 2019,  
en la que proposa suspendre l’executivitat de la resolució número 242/2018 de  
21 de novembre de 2018, dictada pel TCCSP, fins que no recaigui resolució  
judicial sobre la petició de la mesura cautelar que s’ha sol·licitat per tal de no  
privar al recurrent del seu dret a la tutela judicial efectiva. 

Vist  el  redactat  de la  Disposició  Addicional  Segona  la  Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a  
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  
Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que 
el valor estimat supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer  
exercici  i/o  la  quantitat  de  6.000.000,00  euros,  inclosos  els  de  caràcter  
plurianual  quan  la  seva  durada  sigui  superior  a  quatre  anys,  incloses  les  
possibles pròrrogues, es considera que l’adjudicació correspon a Ple, per la  
qual cosa caldrà la seva ratificació posterior.

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  suspensió  de  l’executivitat  de  la  resolució  número  
242/2018 de 21 de novembre de 2018, dictada pel TCCSP, fins que no recaigui  
resolució  judicial  sobre  la  petició  de  la  mesura  cautelar  que  ha  sol·licitat  
l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES SL en base a l’informe de la Cap d’unitat  
de Secretaria.

Segon.- Publicar  aquest  acord  al  perfil  del  contractant  i  donar  trasllat  al  
departament d’Intervenció i notificar a totes les empreses que han participat en  
el  procediment i  a la Sala Contenciosa Administrativa Secció 5 del Tribunal  
Superior de Justícia de Catalunya.

Tercer.- Ratificar en el proper Ple municipal que se celebri”
 
A favor:  JuntsxSVH-ERC-AM i SVHSP 
En contra:
Abstencions:  PSC-CP,  C’s,  PDeCAT,  el  regidor  no  adscrit  i  la  regidora  no 
adscrita.

4.0.2 Aprovar el Pla d'Acció Supramunicipal de Millora de la Qualitat de 
l'Aire 2019-2025

Expedient  número: PLAN2019000001 Pla  d’Acció  Supramunicipal  per  a  la 
Millora de la Qualitat de l’Aire (PASMQA).

Tràmit relacionat: Aprovar inicialment el Pla d'Acció Supramunicipal de Millora 
de la Qualitat de l'Aire 2019-2025 (PASMQA).



El municipi de Sant Vicenç dels Horts s’inclou dins dels 40 municipis que van 
ser  declarats  Zones  de  Protecció  Especial  de  l’ambient  atmosfèric  pels 
contaminants de diòxid de nitrògen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10), pel Decret 226/2006 de 23 de maig.

En data 10 de juliol de 2007, es va aprovar, mitjançant el  Decret 152/2007 el 
Pla d’actuació 2007-2010 per millorar la qualitat de l’aire d’aquests municipis, 
en  el  que es  recollien  tot  un  seguit  de  mesures a  aplicar  en  els  municipis 
inclosos a la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric.

El Govern de la Generalitat va aprovar el setembre de 2014 l’Acord de Govern 
127/2014, Normativa de referència pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire a les Zones de Protecció Especial de l’ambient 
atmosfèric.

El 6 de març de 2017 es va celebrar la “Cimera de la qualitat de l’aire”, el 
primer acord institucional per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació  
de Barcelona. La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana 
de  Barcelona  (AMB),  la  Diputació  de  Barcelona  i  representants  locals  van 
aprovar els compromisos per reduir un 10% les emissions vinculades al trànsit 
el 2022 i un 30% el 2032 per assolir gradualment els nivells recomanats per 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El Reial Decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les 
emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, estableix  nous 
“sostres” a les emissions  de diòxid de sofre, òxids de nitrogen, compostos 
orgànics volàtils  no metànics,  amoníac i  partícules fines PM2,5  per al  2020 i 
2030. En el seu annex II, estableix uns compromisos de reducció per als NOx,  
en comparació amb 2005, de 41% per al 2020 i 62% per al 2030.

Al novembre de 2015, arran d’una jornada sobre qualitat de l’aire organitzada 
per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la biblioteca municipal Les Voltes, 
representants  polítics  assistents  es  proposen recuperar  l’activitat  de  l’antiga 
comissió creada al 2007 per a la defensa de la qualitat de l’aire i que va passar 
a anomenar-se “Taula Territorial per a la millora de la qualitat de l’aire del Baix  
Llobregat”, constituïda inicialment per 8 Ajuntaments.

De l’activitat de “Taula Territorial per a la millora de la qualitat de l’aire del Baix 
Llobregat” va sorgir el compromís d’elaborar un pla de millora de la qualitat de 
l’aire.

L’any  2017,  responsables  tècnics  i  polítics  de  10  Ajuntaments  del  Baix 
Llobregat,  reunits  en  el  marc  de la  “Taula  Territorial  per  a  la  millora  de la 
qualitat de l’aire del Baix Llobregat”, van acordar sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona suport tècnic per a l’elaboració d’un Pla d’Acció Supramunicipal per 
a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PASMQA). Posteriorment, es van afegir 3 
Ajuntaments més.



Vist l’infome emès pel tècnic de data 6 de febrer de 2019.

Aquest/a regidor/a proposa a la Comissió Informativa General la deliberació del 
següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la 
Qualitat de l’Aire (PASMQA), s’emmarca en el Pla d’actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire a les Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric i  
té com a objectiu principal reduir els nivells de NO2, no només per millorar la 
qualitat de l’aire, sinó també per evitar la sanció de la Comissió Europea per 
incompliment dels nivells d’immissions màxims establerts. El Pla incideix també 
en la reducció de les concentracions de partícules, amb l’objectiu de complir  
amb els criteris de la OMS. La vigència del Pla s’estableix per al període 2019-
2025, segons el text que s’adjunta a l’acord.

Segon.- Sotmetre  a  informació  pública,  el  present  acord  i  el  text  del   Pla 
d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PASMQA) pel 
termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presenta al·legacions i reclamacions, 
mitjançant  la  inserció  dels  anuncis  corresponents  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i al web de l’Ajuntament.

Tercer.- Concedir  audiència  als  interessats,  si  s’escau,  a  l’efecte  de 
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents 
acords  i  la  tramesa  d’una  còpia  dels  text  íntegre  del   Pla  d’Acció 
Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PASMQA). El termini 
d’audiència serà de trenta dies a comptar des del dia següent a la data de 
recepció de la notificació.

Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini  d’informació  pública  i  audiència  als  interessats,  el  Pla  d’Acció 
Supramunicipal  per  a  la  Millora de la  Qualitat  de l’Aire  (PASMQA) que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovat  definitivament sense necessitat  de cap 
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació i a trametre el mateix a 
l’Administració de l’Estat  (Subdelegació del Govern a Barcelona) i Generalitat 
de  Catalunya  (Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals)  amb 
l’acord d’aprovació definitiu.

Cinquè.- Notificar  els  presents  acords  a la  Diputació  de  Barcelona,  Oficina 
tècnica d’Avaluació Ambiental,  Direcció General  de Qualitat  Ambiental  de la 
Generalitat  de  Catalunya,  Direcció  de  Serveis  Ambientals  de  l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  i  als  ajuntaments  de:  Castellbisbal,  Cervelló, 
Corbera de Llobregat, el Papiol, la Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Pallejà,  Sant  Andreu de la Barca,  Sant  Climent de Llobregat,  Sant Feliu de 
Llobregat i Torrelles de Llobrega. 



A favor:  JuntsxSVH-ERC-AM i SVHSP 
En contra:
Abstencions:  PSC-CP,  C’s,  PDeCAT,  el  regidor  no  adscrit  i  la  regidora  no 
adscrita.

5.0.0 EDUCACIÓ

5.0.1  Aprovar  l’Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  al 
pacte sobre la segregació escolar, que impulsa el Síndic de Greuges de 
Catalunya,  amb  la  col•laboració  del  Departament  d’Educació  i  amb  la 
participació dels diferents agents de la comunitat educativa.

Expedient número: CVIA2019000001 Pacte contra segregació escolar,  que 
impulsa  el  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya,  amb  la  col·laboració  del 
Departament  d'Educació  i  amb  la  participació  de  diferents  agents  de  la 
comunitat educativa.
Tràmit  relacionat: Aprovar  l’Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels 
Horts al pacte sobre la segregació escolar, que impulsa el Síndic de Greuges 
de  Catalunya,  amb  la  col·laboració  del  Departament  d’Educació  i  amb  la 
participació dels diferents agents de la comunitat educativa..

Atès que en data 11 de gener de 2019, mitjançant registre d’entrada, ens ha 
estat comunicada la voluntat per part  del  Síndic de Greuges de impulsar el 
Pacte  contra  la  segregació  escolar,  amb  la  col·laboració  del  Departament 
d’Educació i amb la participació dels diferents agents de la comunitat educativa.

Atès  que  l’any  2016,  el  Síndic  de  Greuges  va  presentar  al  Parlament  de 
Catalunya dos informes monogràfics sobre la segregació escolar, amb l’objectiu 
d’analitzar els dos grans àmbits de la política educativa que contribueixen tant a 
la  reproducció  com a la  lluita  contra  aquest  fenomen:  la  gestió  del  procés 
d’admissió d’alumnat i  la provisió de condicions d’escolarització als diferents 
centres.

Atès el Síndic de Greuges ha promogut un procés de treball, que ha comptat 
amb la participació, entre d'altres, de les entitats municipalistes, per elaborar un 
document  que  contingui  propostes  d'actuacions  concretes,  clares  i  viables, 
fonamentalment  a  desenvolupar  per  part  del  Departament  d'Educació,  amb 
l'aprofitament  dels  marges  d'actuació  disponibles  que  ens  ofereix  l'actual 
ordenament jurídic, i  que estableixi  un mètode de treball  posterior per fer el  
seguiment  i  l'avaluació  de  la  implementació  de  les  diferents  actuacions 
previstes.

Atès que  per tal de garantir l’impuls institucional al Pacte contra la segregació  
escolar, i atès que les administracions locals tenen un paper fonalmental en la 
planificació  educativa,  i  la  seva  intervenció  és  bàsica  per  combatre  la 
segregació escolar, es sol·licita la participació de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en la signatura de l’esmentat Pacte.



Vist  l’informe  tècnic  de  data  11  de  febrer  de  2019,  on  s’informa  sobre  la 
conveniència d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al  
pacte sobre la segregació escolar. 

Aquest/a regidor/a proposa a la Comissió Informativa General la deliberació del 
següent:

ACORDS

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al pacte 
sobre la segregació escolar que impulsa el Síndic de Greuges de Catalunya, 
amb la  col·laboració  del  Departament  d’Educació  i  amb la  participació  dels 
diferents agents de la comunitat educativa.

Segon. Assumir els compromisos descrits en l’apartat  5. Compromís de les 
Administracions Locals, fonamentalment de col·laborar en l’aplicació del Pacte.

Tercer.- Publicar íntegrament aquest pacte al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona  (BOPB),  per  aplicació  del  que  disposa  l’article  112.2  de  la  Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques.

Quart.-  Informar al  registre  de convenis de col·laboració i  cooperació de la 
Generalitat en compliment del que disposa l’article 14 i la disposició addicional 
novena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació i  bon govern (LTAIPBG),  i  remetre al  Portal  de Transparència la 
informació del present conveni.

Cinquè.- Publicar al portal de transparència d’aquest ajuntament.

Tercer.- Notificar  aquest  acord  al  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya,  al 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

A favor:  JuntsxSVH-ERC-AM i SVHSP 
En contra:
Abstencions:  PSC-CP,  C’s,  PDeCAT,  el  regidor  no  adscrit  i  la  regidora  no 
adscrita.

6.0.0 AGRICULTURA

En aquest punt arriben el regidor del grup municipal JuntsxSVH-ERC-AM, 
senyor Francisco Manuel Infante Sánchez, i el regidor del grup municipal 
SVHSP, senyor Alejandro Apraricio Altifo.

6.0.1  Aprovació  inicial  del  text  del  Reglament  de  funcionament  i 
organització del Consell Municipal Agrari de Sant Vicenç dels Horts



Expedient  número: G0252019000004 Reglament  de  funcionament  i 
organització del Consell Municipal Agrari de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovació inicial del text del Reglament de funcionament i 
organització del Consell Municipal Agrari de Sant Vicenç dels Horts.

Vista  la  necessitat  d’aquest  Ajuntament  de  comptar  amb un reglament  que 
reguli el funcionament del Consell Municipal Agrari de Sant Vicenç dels Horts ,  
per tal de potenciar el món agrari i establir un nou marc de col·laboració amb la  
pagesia local com a òrgan de participació i consulta.   

Vist el decret de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2019,  en el que es resolt 
iniciar l’expedient per a la redacció i aprovació del reglament de funcionament i 
organització del Consell Municipal Agrari de Sant Vicenç dels Horts, així com la 
constitució d’una Comissió d’Estudi per a la redacció i aprovació de l’esmentat 
Reglament,  que s’annexa a l’expedient.

Vista l’acta de la Comissió d’Estudi feta el dia 7 de febrer de 2019  per a la 
redacció del Reglament de funcionament i organització del Consell Municipal 
Agrari de Sant Vicenç dels Horts la qual s’annexa a l’expedient.     

Vist l’avantprojecte del Reglament del Consell Municipal Agrari de Sant Vicenç 
dels Horts,  elaborat amb l’objectiu de regular el funcionament de l’esmentat 
Consell.

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  133.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1 
d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  Administracions 
Públiques,  s’ha  publicat  a  la  web  municipal  el  text  de  l’avantprojecte  de 
l’esmentat reglament per tal que els ciutadans o entitats afectats, emetin si ho 
consideren  convenient  la  seva  opinió,  amb anterioritat  al  tràmit  d’aprovació 
inicial.

Vist l’Informe tècnic sobre la necessitat d’elaborar l’esmentat reglament.

L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de 
la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor del que disposen els articles 
22.2.d) i  23.2.b) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim Local i modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de Mesures 
per la Modernització del Govern Local, i, en el cas que ens ocupa, per majoria  
simple.

El procediment d’aprovació dels reglaments locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la  submissió  a informació pública,  la  concessió d’audiència als  interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.

Aquest/a regidor/a proposa a la Comissió Informativa General la deliberació del 
següent:

ACORDS



Primer.- Aprovar  inicialment  la  proposta  del  Reglament  del  Consell  Agrari 
Municipal de Sant Vicenç dels Horts,  segons el text que s’adjunta al present 
acord.

Segon.- Sotmetre a informació pública, el present acord i el text de l’ordenança 
esmentada pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presenta al·legacions i 
reclamacions,  mitjançant  la  inserció  dels  anuncis  corresponents  al  Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de 
comunicació  escrita  diària  i  al  Tauler  d’Edictes  de  l’Ajuntament  i  a  la  web 
municipal. 

Tercer.- Concedir  audiència  als  interessats,  si  s’escau,  a  l’efecte  de 
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents 
acords  i  la  tramesa  d’una còpia  dels  text  íntegre  de  Reglament.  El termini 
d’audiència serà de trenta dies a comptar des del dia següent a la data de 
recepció de la notificació.

Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i audiència als interessats, el Reglament Municipal 
del  Consell  Agrari  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  que  ara  s’aprova  inicialment 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es 
procedirà directament a la publicació i a trametre el mateix a l’Administració de 
l’Estat  (Subdelegació  del  Govern  a  Barcelona)  i  Generalitat  de  Catalunya 
(Departament de Governació i Relacions Institucionals) amb l’acord d’aprovació 
definitiu.

A favor:  JuntsxSVH-ERC-AM i SVHSP 
En contra:
Abstencions:  PSC-CP,  C’s,  PDeCAT,  el  regidor  no  adscrit  i  la  regidora  no 
adscrita.

7.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

7.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, 
ICV-EUiA i PDeCAT per garantir la continuïtat dels Centres Especials de 
Treball a Catalunya.

En  aquest  punt  s’adhereixen  els  grups  municipals  SVHSP,  C’s  i  la 
regidora no adscrita, senyora Susana Martín Hernández.

Expedient  número: M2412019000008 Garantir  la  continuïtat  dels  Centres 
Especials de Treball a Catalunya. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PSC, ICV-EUiA, PDeCAT, SVHSP, C’s i la regidora no adscrita Susana Martin, 
per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball a Catalunya.



El  passat  21  de  desembre  de  2018  el  Consell  de  Ministres  del  Govern 
d’Espanya va aprovar l’increment del Salari Mínim Interprofessional (l’SMI) fins 
els 900€ per a l’any 2019, el que suposa el major increment de l’SMI en els 
darrers 41 anys.

D’aquest increment es beneficiaran els treballadors i treballadores del conjunt 
de  l’Estat,  incloses  les  persones  amb  discapacitat  empleades  a  l’empresa 
ordinària i als Centres Especials de Treball.

Els Centres Especials de Treball (CET) són entitats que ocupen persones amb 
discapacitat. Aquests organismes tenen com a objectiu la inclusió laboral de les 
persones amb discapacitat  física o psíquica.  A Catalunya  hi  ha uns 47.000 
ciutadans i ciutadanes amb discapacitat, dels quals 16.000 treballen a Centres 
Especials de Treball i, per tant, reben una subvenció parcial del el salari mínim.
És en aquest darrer sector on l’increment de l’SMI te una incidència especial, ja 
que les persones que treballen als  Centres  Especials  de Treball  tenen una 
subvenció del 50% de l’SMI, per a les persones amb especials dificultats, i d’un 
25% de l’SMI les persones amb altres discapacitats. Cal destacar que aquests 
percentatges  no  han  estat  consensuats  entre  el  Govern  i  tot  els  i  les 
representants del sector. 

El finançament d’aquesta subvenció de l’SMI es realitza tant pels recursos que 
es  destinen  des  del  Govern  de  l’Estat  a  les  Comunitats  Autònomes  via 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, com per fons aportats 
per la pròpia Generalitat de Catalunya. Segons el Departament de Treball, el  
pressupost per als CETs a Catalunya és enguany de 85 milions d’euros: dels 
342 milions d’euros que va rebre de la Conferència Sectorial  l’any 2018,  la 
Generalitat va destinar 50 milions als CETs, i els 35 milions restants els aporta 
la Generalitat de fons propis.

Per  fer  front  al  pagament  de  la  subvenció  de  l’SMI  als  CET’s  al  2019,  el 
projecte de Pressupostos Generals de l’Estat preveu un increment dels fons del 
SEPE de 100 milions d’euros, a més d’un augment de 83 milions d’euros per 
fer front al pagament derivat de l’augment de l’SMI als CET’s. Tal i com es va 
acordar a la reunió de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales 
del  passat  20  de  desembre,  al  mes  de  febrer  de  2019  aquesta  mateixa 
Conferència acordarà l’assignació del 95% de l’import destinat a les Comunitats 
Autònomes del nou exercici, amb l’escreix corresponent a la pujada de l’SMI, el  
que permetrà que a mitjans d’abril les CCAA puguin disposar de gran part del  
finançament per a l’any en curs.

Cal destacar que, enguany, a diferència d’anys anteriors, entre els criteris de 
distribució fixats per la Conferència Sectorial del 20 de desembre, s’inclou la 
plantilla de persones amb discapacitat als CET, fer que provoca que pel 2019 la 
quantitat  a  distribuir  entre  les  Comunitats  Autònomes tindrà  en  compte  les 
necessitats derivades del manteniment dels llocs de treball dels treballadors i  
treballadores dels CET. 



Per  la  seva  banda,  la  Generalitat  de  Catalunya  encara  no  ha  informat  si  
augmentarà els 35 milions d’euros que destina actualment per complementar la 
subvenció de l’SMI als Centres Especials de Treball, amb l’objectiu de garantir 
la seva continuïtat, la seva estabilitat financera i els llocs de treball de milers de 
persones amb discapacitat a Catalunya. 

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) 
va fer públic un comunicat el passat 15 de gener de 2019 on reclamen a les 
Comunitats  Autònomes,  com administracions  competents  en  matèria  social, 
“que  habilitin  amb  urgència  fons  addicionals  perquè  les  estructures  de  la 
discapacitat  que  presten  serveis  socials  de  caràcter  públic  per  delegació, 
puguin fer front a l'impacte de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) 
i de les altres obligacions que es derivin de la negociació col·lectiva en curs”. 
En el propi comunicat, el CERMI expressa que el sector de la discapacitat ha 
saludat  com a mesura social  positiva el  fort  increment de l'SMI aprovat  pel 
Govern d'Espanya, “que millorarà la capacitat de renda dels salaris més baixos 
i dignificarà les condicions laborals d'un gran nombre de treballadors, augment 
que té efectes directes en els serveis públics d'atenció social que gestionen les 
entitats  de  la  discapacitat,  que  estan  concertats  amb  les  administracions 
autonòmiques, amb mòduls econòmics previs a la pujada de l'SMI”.

En una línia similar s’ha expressat l’Associació Empresarial d’Economia Social 
Dincat en un comunicat fer públic el passat 10 de gener de 2019, on qualifica 
l’increment de l’SMI com un “avenç social  de primera magnitud” i  discrepen 
significativament de les declaracions a TV3 del Director General d’Economia 
Social  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  el  Sr.  Josep  Vidal,  on  deia  que  la 
Generalitat no podrà fer res per evitar el probable tancament d’alguns Centres 
Especials de Treball.

Finalment,  la  Federació  de  Centres  Especials  de  Treball  de  Catalunya  ha 
demanat també “la coresponsabilitat de totes les administracions per poder fer 
front  a  aquest  augment,  que  considerem  del  tot  necessari.  Demanem,  en 
aquest sentit, el desenvolupament de mesures que aportin recursos”.

Els efectes de l’increment de l’SMI són especialment crítics a Catalunya, ja que 
sense el recolzament necessari per part de la Generalitat de Catalunya podria 
posar-se  en  perill  el  model  capdavanter  en  la  inserció  sociolaboral  de  les 
persones amb discapacitat a Catalunya. Un recolzament que els CETS venen 
reclamant des de fa més de 10 anys, amb una millora en el finançament, en 
posar  fi  als  endarreriments  d’entre  6  i  13  mesos  en  els  pagaments  del 
finançament  públic  dels  anys  2017 i  2018,  o també en les retallades en el  
finançament pendent de cobrar de 2018. 

Les retallades en el sector es produeixen des de l’any 2010, on la Generalitat  
comunica  al  Govern  de l’Estat  una quantitat  inferior  de  treballadors/es  amb 
discapacitat durant 5 anys, el que disminueix els recursos aportats pel Govern 
central. A més, dels recursos provinents de la Conferencia Sectorial durant els 
darrers anys, la Generalitat ha fet una distribució desigual que no ha garantit la 



sostenibilitat dels CETs a Catalunya. El 31 de maig de 2011 es van congelar 
totes  les  subvencions  per  a  la  contractació  de  nous  treballadors/es  amb 
discapacitat i per a les USAPS (Unitat de Suport a l'Activitat Professional) que 
han de vetllar per la incorporació de les persones amb discapacitat al mercat 
ordinari. I finalment, l’any 2015 es va anunciar la creació d’un nou model català 
de Centres Especials de Treball que, 4 anys després, encara no s’ha elaborat. 

Per tots aquests motius, i amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels Centres 
Especials de Treball a Catalunya, i especialment del CET Iris de Sant Vicenç 
dels Horts, 

Aquests  grups  municipals  proposen  a  la  Comissió  Informativa  General  la 
deliberació del següent:

ACORDS

1. Instar al Govern de l’Estat a què, tal i com va anunciar a la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del passat 20 de desembre de 
2018,  augmenti  els  recursos necessaris  per  garantir  la  subvenció  de 
l’SMI als treballadors i treballadores dels Centres Especials de Treball.

2. Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  incrementar  notablement  i  amb 
celeritat els recursos propis destinats als Centres Especials de Treball 
de Catalunya per tal de garantir la seva viabilitat econòmica.

3. Instar al Govern de la Generalitat a fer efectiu durant el primer trimestre 
de l’any 2019 el pagament de tots els endarreriments de l’any 2018 que 
té amb el sector de la discapacitat, especialment als Centres Especials 
de Treball. 

4. Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després 
d’un procés de negociació i acord de les entitats del sector per a totes 
les línies de subvenció pendents i d’assegurar que l’any 2019 les noves 
ordres es publiquin dins el primer semestre de l’any.

5. Continuar  disposant  d’espais  de  concertació  amb  el  sector  de  les 
persones  amb  discapacitat  que  es  tradueixi  en  un  model  de  Treball 
Protegit a Catalunya, que compti amb el màxim consens de les entitats 
representatives del sector, asseguri el compliment dels drets de totes les 
persones amb discapacitat.

6. Incrementar notablement, durant l’any 2018, les insercions al mercat de 
treball  ordinari  de  persones  amb  discapacitat,  i  també  el  nombre 
d’inspeccions laborals a les empreses amb relació al compliment de la 
reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat de la Llei 
general  de  persones  amb  discapacitat  i  de  la  seva  inclusió  social, 
aprofitant el pressupost ja destinat a la inserció laboral i a la contractació 



per part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la transició 
cap al treball ordinari.

7. Potenciar els centres especials de treball d’economia social i cooperativa 
arrelats al territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les 
persones  amb  discapacitat  i  les  persones  amb  especials  dificultats, 
reforçant  els  aspectes  relacionats  amb  la  reconversió  d’activitats 
obsoletes, la democràcia interna, el suport a la inversió i reinversió dels 
beneficis i el treball en xarxa que permeti oferir nous serveis i productes 
amb valor afegit.

8. Donar  compliment  a  la  moció  131/XI  aprovada  pel  Parlament  de 
Catalunya, sobre els centres especials de treball.

9. Fer  arribar  aquests  acords  al  Govern  de  l’Estat,  al  Govern  de  la 
Generalitat de Catalunya, al  Parlament de Catalunya i als seus grups 
parlamentaris, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya,  a l’entitat  per a la Discapacitat  Intel·lectual a 
Catalunya  (DINCAT)  ,  al  Comitè  Espanyol  de  Representants  de 
Persones  amb  Discapacitat  (CERMI),  al   Comitè  Català  de 
Representants de Persones amb Discapacitat  (COCARMI), l’Associació 
Empresarial d’Economia Social (Dincat), a la Taula d’entitats del Tercer 
Sector  Social  de  Catalunya,  i  a  les  entitats  socials  del  municipi  que 
treballen amb i per a les persones amb discapacitat. 

A favor:  PSC-CP,  SVHSP, C’s, PDeCAT i la regidora no adscrita.
En contra:
Abstencions: JuntsxSVH-ERC-AM, i el regidor no adscrit.

7.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC per 
treballar  una  ordenança  sobre  l'energia  sostenible  i  per  la  transició 
energètica a Sant Vicenç dels Horts.

Expedient número: M2412019000009 Treballar una ordenança sobre l'energia 
sostenible i per la transició energètica a Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  del 
PSC per treballar una ordenança sobre l'energia sostenible i  per la transició 
energètica a Sant Vicenç dels Horts.

L’any 2008, la  Unió Europea va inciar el  Pacte d’alcaldes i  alcaldesses pel 
clima i  l’energia sostenible local,  una iniciativa per  canalitzar  i  reconèixer  la 
participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic, i que ha aplegat 
milers de ciutats i poble d’Europa en un moviment únic.

A Catalunya són més de 600 municipis els adherits al Pacte. Molts d’ells han 
iniciat  accions  que  han  generat  estalvis  d’energia,  d’emissions  de  gasos 
d’efectes hivernacle i de recursos econòmics als Ajuntaments.



El pacte pel clima i l’energia té tres pilars principals:
 Compromís  de  reducció  d’emissions  de  gasos  d’efectes  hivernacle 

mitjançant  l’augment  de l’eficiència energètica i  un major  ús de fonts 
d’energia renovables.

 Compromís  d’avançar  cap  a  la  resiliència  de  les  ciutats  afegint  la 
obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-en 
les accions

 Compromís que el subministrament energètic sigui segur, disponible , 
equitatiu i sostenible.

Sant  Vicenç dels Horts va signar l’adhesió al  Pacte pel  Clima i  l’Energia el  
desembre de 2008, que va portar a l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia 
de Sant  Vicenç dels  Horts  el  mes de març de 2011,  que incloïa una sèrie 
d’accions dirigides a reduir un 20% les emissions de C02 abans de 2020.

Les  accions  previstes  tenien  a  veure  especialment  amb  millores  en  la 
il·luminació interior dels equipaments, amb la incorporació de llums leds d’alta 
potència;  la  millora  en  l’aïllament  tèrmic  als  sostres,  portes  i  finestres  dels 
equipaments municipals; la substitució del combustible de les calefaccions de 
gasoil i la substitució de les  calderes de gas de baix rendiment per sistemes 
més eficients; la millora del control de la climatització; la realització d’auditories 
energètiques i plans de millores en edificis i/o estudis de viabilitat; la introducció 
de  plaques  solars  fotovoltaiques  per  producció  d’energia  elèctrica  per 
autoconsum i venda a la xarxa; la creació de la figura de gestor/a energètic/a 
municipal, etc.

Aquest grup municipal proposa a la Comissió Informativa General la deliberació 
del següent:

ACORDS

1. Reafirmar els compromisos inclosos al Pacte pel Clima i l’Energia.

2. Realitzar un estudi sobre el grau de compliment d’aquest Pla d’Acció per 
a l’Energia a Sant Vicenç dels Horts.

3. Aprovar  la  necessitat  d’aprovar  una  ordenança  sobre  transició 
energètica,  tant  pel  que  fa  internament  a  l’Ajuntament,  com a  tot  el  
municipi de Sant Vicenç dels Horts

A favor:  PSC-CP.
En contra:
Abstencions: JuntsxSVH-ERC-AM, SVHSP, C’s, PDeCAT, el regidor no adscrit 
i la regidora no adscrita.



7.0.3  Proposta  de  resolució  presentada  pels  grups  municipals  de 
JuntsXSVH, SVHSP i PDeCAT d'abolició de la Monarquia i reprovació del 
Rei Felip VI

Expedient número: M2412019000010 Abolició de la Monarquia i reprovació 
del Rei Felip VI. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
JuntsxSVH-ERC-AM,  SVHSP i PDeCAT d'abolició de la Monarquia i reprovació 
del Rei Felip VI.

El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 
92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la 
recuperació  de  la  convivència.  En  aquesta  resolució  s’inclou  del  punt  II. 
Institucions i Administracions, on es manifesta el següent:

II. Institucions i administracions

15. El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les 
llibertats fonamentals:
a) Insta a totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió 
social i la lliure expressió de la pluralitat política de l’Estat. En aquest sentit,  
reprova els actes repressius contra la ciutadania i  condemna les amenaces 
d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics 
Catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets 
fonamentals.
b) Insta les institucions i els partits Catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de 
la pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en 
el  conflicte català,  i  la seva justificació de la violència exercida pels cossos 
policials l’1 d’octubre de 2017
d)  Referma el  compromís  amb els  valors republicans i  aposta per  l’abolició 
d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia

Aquests  grups  municipals  proposen  a  la  Comissió  Informativa  General  la 
deliberació del següent:

ACORDS

PRIMER.-  Mostrar  el  ple  suport  a  la  Resolució  92/XII  del  Parlament  de 
Catalunya  sobre  la  priorització  de  l’agenda  social  i  la  recuperació  de  la 
convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment 
reproduït anteriorment.

SEGON.-  Enviar  aquest  acord  al  Parlament  de  Catalunya,  al  govern  de  la 
Generalitat de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat 
espanyol,  a  la  Casa  Reial  espanyola  i  a  l’Associació  de  Municipis  per  la 
Independència.



A favor:  JuntsxSVH-ERC-AM, SVHSP i PDeCAT.
En contra:
Abstencions: PSC-CP, C’s, el regidor no adscrit i la regidora no adscrita.

7.0.4  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  de  C's  de 
rebuig de la impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a 
Catalunya dels mesos de  setembre i octubre de 2017.

Expedient  número: M2412019000011 Rebuig  de  la  impunitat  i  l'indult  als 
encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de  setembre i 
octubre de 2017. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de C's 
de rebuig de la impunitat  i  l'indult  als encausats pel  cop a la democràcia a 
Catalunya dels mesos de  setembre i octubre de 2017.

El 30 d’octubre de 2017 el Fiscal General de l’Estat va interposar una querella  
contra l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol 
Junqueras, la resta del Govern, diversos membres de la Mesa del Parlament 
com l’expresidenta  Carme Forcadell  i  altres  dirigents  independentistes,  que 
amb les seves decisions i actes durant els últims anys van propiciar una crisi 
institucional sense precedents a Espanya que va culminar amb una declaració 
unilateral  d’independència  de  Catalunya,  sense  cap  tipus  d’efectivitat  i 
realitzada  amb  un  total  menyspreu  a  la  nostra  Constitució,  l’Estatut 
d’Autonomia  de  Catalunya  i  el  principi  de  sobirania  nacional.  Aquestes 
decisions i actes van comportar per a aquestes persones el processament per 
delictes d’especial gravetat com la rebel·lió, la malversació de diners públics o 
la desobediència.

Les  declaracions  de  dirigents  polítics,  alguns  amb  grans  responsabilitats 
públiques,  manifestant-se  favorables  a  atenuar  les  mesures  cautelars  de 
caràcter  personal  adoptades  pel  jutge  instructor  de  la  causa  o  fins  i  tot 
favorables  a  la  concessió  de  futurs  indults  en  el  cas  de  que  es  dicti  una 
sentència  condemnatòria  contra  els  processats  comprometen  greument  el 
principi  d’independència  del  Poder  Judicial  a  l’advertir  d’una  possible  no 
execució  de  les  sentències  en  funció  de  les  estratègies  polítiques  més 
favorables a alguns interessos partidistes.

Cal recordar que aquestes persones no han mostrat cap tipus d’arrepentiment 
pels fets pels quals se´ls acusa ni que tampoc tinguin cap intenció de fer-ho en 
el futur en el cas de ser condemnats, assegurant que no pensen assumir cap 
responsabilitat ni culpabilitat i que ho tornarien a fer, per tant, deixant sense 
sentit  la  possibilitat  de  suprimir  o  retallar  les  penes  que  dictin  els  tribunals 
competents.

Tots  els  ciutadans  i  ciutadanes,  lògicament,  poden  sentir-se  discriminats  i 
desemparats davant d’aquesta situació, fent evident que determinats dirigents 
polítics que han mostrat un manifest menyspreu per la llei, la democràcia i la 



convivència es vegin lliures de tota responsabilitat, iniciant la ruptura efectiva 
del principi d’igualtat davant la llei.

Aquest grup municipal proposa a la Comissió Informativa General la deliberació 
del següent:

ACORDS

1.  Manifestar que la utilització de l’indult per motius de conveniència política 
comporta un privilegi injustificat, tant per aquests polítics que ho sol·liciten com 
per a aquells que els concedeixen.

2. Considerar el principi d’igualtat davant la llei, com a regla básica de l’Estat 
social  i  democràtic  de  Dret  consagrat  en  la  nostra  Constitució,  que exigeix 
eliminar  qualsevol  indici  d’impunitat  en  el  comportament  dels  responsables 
polítics, els quals han estat responsables del cop contra la nostra democràcia, 
amb  un  manifest  menyspreu  a  la  nostra  Constitució  Espanyola,  l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i el principi de sobirania nacional.

3. Rebutjar la concessió de l’indult o de qualsevol altre mesura que suposi un 
privilegi a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la democràcia per 
part dels independentistes durant els mesos de setembre i octubre de 2017, en 
el cas de produir-se una sentència condemnatòria.

4. Traslladar aquest acord al President del Govern d’Espanya, als membres del 
Govern d’Espanya, al President i la mesa del Congrés dels Diputats i als Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

A favor:  C’s.
En contra: JuntsxSVH-ERC-AM, SVHSP i PDeCAT
Abstencions: PSC-CP , el regidor no adscrit i la regidora no adscrita.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 
10:10 hores.

La secretària accidental

[Firma01-01]
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