
ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL

Sant Vicenç dels Horts, 11 de gener de 2019

A les 09:30:00  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  
17 de gener d’enguany, els membres de la Comissió Informativa General que 
a continuació es relacionen, sota la presidència del senyora Maite Aymerich 
Boltà, actuant com a secretària accidental la senyora Cristina Gelabert Oriol i 
com a interventor accidental el senyor Manuel Moral Flores.

MANUEL ORTEGA GONZALEZ
MARTA SUGRAÑES MARILL
FRANCISCO RODRIGUEZ GARZON
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
JORDI GIL DORADO
LLORENÇ PERARNAU COSTA
 
 S’ha excusat:

FRANCISCO MANUEL INFANTE SANCHEZ

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 14 de desembre de 2018.



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

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1  Donar  compte  del  decret  2018LLDR002033,  de  11  de  desembre, 
d’aprovació de la contractació de la senyora SMF en règim de personal 
laboral  fix,  per  proveir  la  plaça  de  Tècnic/a  Auxiliar  (la  número  179), 
adscrita  al  lloc  de  treball  (número  004)  amb  destinació  a  Recursos 
Humans i Organització de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts.

“Expedient  número:  G0232018000253  Provisió  definitiva  de  la  plaça  de 
Tècnic/a Auxiliar (la número 179), adscrita al lloc de treball (número 004) amb 
destinació a Recursos Humans i Organització de la plantilla de personal laboral 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  contractació de la  senyora  SMF en règim de 
personal laboral fix, per proveir la plaça de Tècnic/a Auxiliar (la número 179), 
adscrita al lloc de treball (número 004) amb destinació a Recursos Humans i 
Organització 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 l’ajuntament de data 
20 de desembre de 2017, hi ha vacant una plaça (la número 179) enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball (número 
004) de Tècnic/a Auxiliar amb destinació a Recursos Humans i Organització, 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 
29 de juny de 2018, va adoptar entre d’altres, l’acord de convocar un concurs 
oposició lliure de dues places per a proveir l’esmentada plaça (la número 179) 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball  
(número  004)  de  Tècnic/a  Auxiliar  amb  destinació  a  Recursos  Humans  i 
Organització, en règim de personal laboral fix amb nivell de destinació 18 i 242 
punts de valoració.

Vistes les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 2018029638 de data 27 de juliol de 
2018 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7673 



de data 27 de juliol de 2018 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 78047 de data 3 
d’agost 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 31 d’octubre 
de 2018, on consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i la proposta 
de contractació a la persona candidata, senyora Soledad Monfort Fernández, 
que ha superat tot el procés i ha aprovat totes les proves.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans de data 10 de desembre de 2018 
proposant a la senyora Soledad Monfort Fernández per a ser contractada com 
a personal  laboral  fix,  per  a  la  provisió  de  la  plaça  (la  número  179)  de  la 
categoria  de  Tècnic/a  Auxiliar,  enquadrada  en  el  grup  de  classificació  C, 
subgrup  C1,  adscrita  al  lloc  de  treball  (número  004)  Tècnic/a  Auxiliar  amb 
destinació a Recursos Humans i Organització, amb nivell de complement de 
destinació 18 i 242 punts de valoració, al complir aquesta 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 de la senyora Soledad Monfort Fernández, en 
règim de personal laboral fix, per proveir la plaça (la número 201) enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball (número 
005) de Tècnic/a Auxiliar amb destinació a Recursos Humans i Organització, en 
règim  de  personal  laboral  fix  amb  nivell  de  destinació  18  i  242  punts  de 
valoració de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels  
Horts, amb efectes del dia 11 de desembre de 2018.

Segon.- Aprovar l’adscripció de la senyora Soledad Monfort Fernández al lloc 
de treball (número 179) enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1,  
adscrita al lloc de treball (número 004) de Tècnic/a Auxiliar amb destinació a 



Recursos Humans i Organització, en règim de personal laboral fix amb nivell de 
destinació 18 i 242 punts, amb efectes del dia 11 de desembre de 2018.

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.”

2.0.2  Donar  compte  del  decret  2018LLDR002034,  de  11  de  desembre, 
d’aprovació de la  contractació de la senyora NVE en règim de personal 
laboral  fix,  per  proveir  la  plaça  de  Tècnic/a  Auxiliar  (la  número  201), 
adscrita  al  lloc  de  treball  (número  005)  amb  destinació  a  Recursos 
Humans i Organització de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts.

“Expedient  número: G0232018000252  Provisió  definitiva  de  la  plaça  de 
Tècnic/a Auxiliar (la número 201), adscrita al lloc de treball (número 005) amb 
destinació a Recursos Humans i Organització de la plantilla de personal laboral 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Tràmit  relacionat: Aprovar  la contractació de la  senyora NVE en règim de 
personal laboral fix, per proveir la plaça de Tècnic/a Auxiliar (la número 201), 
adscrita al lloc de treball (número 005) amb destinació a Recursos Humans i 
Organització 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 l’ajuntament de data 
20 de desembre de 2017, hi ha vacant una plaça (la número 201) enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball (número 
005) de Tècnic/a Auxiliar amb destinació a Recursos Humans i Organització, 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 
29 de juny de 2018, va adoptar entre d’altres, l’acord de convocar un concurs 
oposició lliure de dues places per a proveir l’esmentada plaça (la número 201) 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball  



(número  005)  de  Tècnic/a  Auxiliar  amb  destinació  a  Recursos  Humans  i 
Organització, en règim de personal laboral fix amb nivell de destinació 18 i 242 
punts de valoració.

Vistes les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 2018029638 de data 27 de juliol de 
2018 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7673 
de data 27 de juliol de 2018 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 78047 de data 3 
d’agost 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 31 d’octubre 
de 2018, on consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i la proposta 
de contractació a la persona candidata, senyora Núria Vilalta Escudero, que ha 
superat tot el procés i ha aprovat totes les proves.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans de data 10 de desembre de 2018 
proposant a la senyora Núria Vilalta Escudero per a ser contractada com a 
personal laboral fix, per a la provisió de la plaça (la número 201) de la categoria 
de Tècnic/a Auxiliar, enquadrada en el  grup de classificació C, subgrup C1, 
adscrita  al  lloc  de  treball  (número  005)  Tècnic/a  Auxiliar  amb  destinació  a 
Recursos Humans i Organització, amb nivell de complement de destinació 18 i  
242  punts  de  valoració,  al  complir  aquesta  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 de la senyora Núria Vilalta Escudero, en règim 
de personal laboral fix, per proveir la plaça (la número 201) enquadrada en el  
grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball (número 005) de 
Tècnic/a Auxiliar amb destinació a Recursos Humans i Organització, en règim 



de personal laboral fix amb nivell de destinació 18 i 242 punts de valoració e la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb 
efectes del dia 11 de desembre de 2018.

Segon.- Aprovar l’adscripció de la senyora Núria Vilalta Escudero al  lloc de 
treball  (número 201) enquadrada en el  grup de classificació C, subgrup C1, 
adscrita al lloc de treball (número 005) de Tècnic/a Auxiliar amb destinació a 
Recursos Humans i Organització, en règim de personal laboral fix amb nivell de 
destinació 18 i 242 punts, amb efectes del dia 11 de desembre de 2018.

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.”

2.0.3  Donar  compte  del  decret  2018LLDR002051,  de  14  de  desembre, 
d’aprovació de la contractació de la senyora PRL en règim de personal 
laboral fix, per proveir la plaça d’Administrativa (la número 200), adscrita 
al  lloc  de  treball  (número  246)  de  la  plantilla  de  personal  laboral  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

“Expedient  número:  G0232018000261  Provisió  definitiva  de  la  plaça 
d’Administrativa (la número 200), adscrita al lloc de treball (número 246) de la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  contractació  de la  senyora  PRL en règim de 
personal  laboral  fix,  per  proveir  la  plaça  d’Administrativa  (la  número  200), 
adscrita al lloc de treball (número 246) 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 l’ajuntament de data 
20 de desembre de 2017, hi ha vacant una plaça (la número 221) enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball (número 
362) d’Administrativa, 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 
29 de juny de 2018, va adoptar entre d’altres, l’acord de convocar un concurs 
oposició lliure de dues places per a proveir l’esmentada plaça (la número 221) 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball  
(número 362), en règim de personal laboral fix amb nivell de destinació 16 i 223 
punts de valoració.

Vistes les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 2018029705 de data 30 de juliol de 
2018 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7674 
de data 30 de juliol de 2018 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 78049 de data 3 
d’agost 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 26 d’octubre 
de 2018, on consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i la proposta 
de contractació a la persona candidata, senyora Pilar Rosillo Losada, que ha 
superat tot el procés i ha aprovat totes les proves.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans de data 10 de desembre de 2018 
proposant  a  la  senyora  Pilar  Rosillo  Losada  per  a  ser  contractada  com  a 
personal laboral fix, per a la provisió de la plaça (la número 200) de la categoria 
d’Adminsitrativa,  enquadrada  en  el  grup  de  classificació  C,  subgrup  C1, 
adscrita al lloc de treball (número 246), amb nivell de complement de destinació 
16 i 223 punts de valoració, al complir aquesta totes les condicions i requisits 
establerts en les bases de la convocatòria.

Consta  a  l’expedient  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 refòs 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 de la senyora Pilar Rosillo Losada, en règim 
de personal laboral fix, per proveir la plaça (la número 200) enquadrada en el  
grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al  lloc de treball (número 246) 



d’Administrativa, en règim de personal laboral fix amb nivell de destinació 16 i 
223 punts de valoració e la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts, amb efectes del dia 14 de desembre de 2018.

Segon.- Aprovar l’adscripció de la senyora Pilar Rosillo Losada al lloc de treball  
(número 200) enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al  
lloc de treball (número 246) d’Administrativa, en règim de personal laboral fix 
amb nivell de destinació 16 i 223 punts, amb efectes del dia 14 de desembre de 
2018.

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.”

2.0.4  Donar  compte  del  decret  2018LLDR002052,  de  14  de  desembre, 
d’aprovació de la contractació de la senyora SLB en règim de personal 
laboral fix, per proveir la plaça d’Administrativa (la número 221), adscrita 
al  lloc  de  treball  (número  362)  de  la  plantilla  de  personal  laboral  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

“Expedient  número:  G0232018000260  Provisió  definitiva  de  la  plaça 
d’Administrativa (la número 221), adscrita al lloc de treball (número 362) de la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  contractació  de  la  senyora  SLB en règim de 
personal  laboral  fix,  per  proveir  la  plaça  d’Administrativa  (la  número  221), 
adscrita al lloc de treball (número 362) 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 l’ajuntament de data 
20 de desembre de 2017, hi ha vacant una plaça (la número 221) enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball (número 
362) d’Administrativa, 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 
29 de juny de 2018, va adoptar entre d’altres, l’acord de convocar un concurs 
oposició lliure de dues places per a proveir l’esmentada plaça (la número 221) 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball  
(número 362), en règim de personal laboral fix amb nivell de destinació 16 i 223 
punts de valoració.

Vistes les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 2018029705 de data 30 de juliol de 
2018 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7674 
de data 30 de juliol de 2018 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 78049 de data 3 
d’agost 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 26 d’octubre 
de 2018, on consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i la proposta 
de contractació a la persona candidata, senyora Susana Lapaz Boguña, que ha 
superat tot el procés i ha aprovat totes les proves.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans de data 10 de desembre de 2018 
proposant a la senyora Susana Lapaz Boguña per a ser contractada com a 
personal laboral fix, per a la provisió de la plaça (la número 221) de la categoria 
d’Adminsitrativa,  enquadrada  en  el  grup  de  classificació  C,  subgrup  C1, 
adscrita al lloc de treball (número 362), amb nivell de complement de destinació 
16 i 223 punts de valoració, al complir aquesta totes les condicions i requisits 
establerts en les bases de la convocatòria.
 
Consta  a  l’expedient  d’aprovació  de  l’oferta  pública  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 refòs 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 de la senyora Susana Lapaz Boguña, en règim 
de personal laboral fix, per proveir la plaça (la número 221) enquadrada en el  



grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al  lloc de treball (número 362) 
d’Administrativa, en règim de personal laboral fix amb nivell de destinació 16 i 
223 punts de valoració e la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts, amb efectes del dia 14 de desembre de 2018.

Segon.-  Aprovar l’adscripció de la senyora Susana Lapaz Boguña al lloc de 
treball  (número 221) enquadrada en el  grup de classificació C, subgrup C1, 
adscrita al lloc de treball (número 362) d’Administrativa, en règim de personal  
laboral fix amb nivell de destinació 16 i 223 punts, amb efectes del dia 14 de 
desembre de 2018.

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..”

2.0.5  Donar  compte  de  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local,  de  14  de 
desembre de 2018, d’aprovació de les bases i  la convocatòria per a la 
provisió definitiva mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d’una 
plaça d’Administratiu/va de personal laboral fix.

“Expedient  número:  G0232018000259  Provisió  definitiva  d'una  plaça 
mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d'Administratiu/va de personal 
laboral fix. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  provisió 
definitiva  mitjançant  el  sistema  de  concurs  oposició  lliure  d'una  plaça 
d'Administratiu/va de personal laboral fix.

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, 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, 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 laboral temporal que compleixin els requisits marcats en l’article 19.1. 
9 de la Llei  de Pressupostos Generals de l’Estat  per a l’any 2018 (taxa de 
reposició addicional amb 3 anys d’antiguitat anteriors a 31/12/2017). 
Atès que aquesta plaça ha estat ocupada ininterrompudament des de fa més 
de 3 anys abans del 31/12/2017.

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 s’adjunta a aquesta proposta i que aprofita les 
taxes  addicionals  de  reposició  que  per  l’any  2017  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  que  consta  a  l’expedient  d’aprovació  de  l’Oferta 
Pública  d’Ocupació  per  a  l’any 2018,  conforme existeix  crèdit  pressupostari 
suficient per a fer front a aquesta provisió definitiva.
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 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.ú.9 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018,  
d'una plaça (la número 215) enquadrada en el grup de classificació C, subgrup 
C1, adscrita al lloc de treball (número 296) d’Administratiu/va de la plantilla de 
personal  laboral  fix,  amb una puntuació de 223 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 d’Economia, Sistemes d’Informació i Noves 
Tecnologies, al comitè d’empresa i a les seccions sindicals.”

2.0.6  Donar  compte  de  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local,  de  14  de 
desembre de 2018, d’aprovació de les bases i  la convocatòria per a la 
provisió definitiva mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d’una 
plaça d’Auxiliar d’Administratiu/va de personal laboral fix.

“Expedient  número:  G0232018000262  Bases  per  a  la  provisió  definitiva 
mitjançant  el  sistema  de  concurs  oposició  lliure  d'una  plaça  d’Auxiliar 
Administratiu/va de la plantilla de personal laboral fix. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  provisió 
definitiva mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d'una plaça d’Auxiliar 
Administratiu/va de la plantilla de personal laboral fix.

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 en Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2017 es va 
aprovar la modificació per ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquesta 
Corporació per l’exercici 2017, aprovada en Junta de Govern Local de data 24 
d’octubre de 2017.

Atès  que  la  modificació  i  ampliació  es  va  publicar  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de Barcelona núm. 2018002325 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya amb núm. 7544 en data de 26 de gener 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 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 en data de 7 de 
maig de 2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 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 i al  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 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 temporal que compleixen els requisits marcats en l’article 19.1. 6 de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (taxa de reposició 
addicional 3 anys abans del 31/12/2016 i del 31/12/2017) .

Atès que aquesta plaça, la número 279, ha estat ocupada ininterrompudament 
3 anys anteriors a 31/12/2017.

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 s’adjunta a aquesta proposta i que aprofita les 
taxes  addicionals  de  reposició  que  per  l’any  2017  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 emès pel Cap 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.6 i 19.uno.9 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018,  d’1 plaça (la número 279) de l’Escala Administrativa,  Subescala 
Auxiliar, Grup C, subgrup C2, complement de destinació 14, adscrita al lloc de 
treball  (número  353)  d’Auxiliar  Administratiu/va  de  la  plantilla  de  personal 
laboral fix i amb una puntuació de 199 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.- Comunicar als departaments d’Economia, Sistemes d’Informació i 
Noves Tecnologies, al comitè d’empresa.”

2.0.7  Donar  compte  del  decret   2018LLDR002096  de  19  de  desembre, 
d’aprovació  l’excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació temporal del senyor IMR en substitució de la senyora AMM 
per situació de baixa d’IT. G0232018000270

“Expedient  número:  G0232018000270  Contractació  del  señor  IMR  en 
substitució de la treballadora senyora AMM que es trova en situación de baixa 
per IT. 



Tràmit relacionat: Aprovar l’excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat de la 
contractació temporal del senyor IMR en substitució de la senyora AMM per 
situació de baixa d’IT.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
de personal de consergeria, depenent del departament de Recursos Humans, 
vacant  per  la  situació  de  baixa  per  IT  de  la  treballadora  Antonia  Martínez 
Martínez.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball de Consergeria en l’acta del dia 16 d’abril de 2018 va aprovar la llista 
de les persones aspirants i l’ordre de puntuació amb una durada de dos anys,  
la qual es troba vigent.

Atès que la primera i segona persona de la llista estan contractades en aquest 
Ajuntament, s’ha fet l’oferiment a la persona que ocupava el tercer lloc a la llista 
definitiva, el senyor Iván Milrado Rodríguez, el qual ha acceptat l’oferiment del 
lloc de treball.

Atès el que disposa l’article 7 i 11 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 als articles 14, 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, en 
relació amb l’article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que 
es  desenvolupa  l’article  15  de  l’Estatut  dels  Treballadors  en  matèria  de 
contractes de duració determinada.

Atès  el  contingut  de  l’article  19.Dos  de  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juny,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt 
dos  que  durant  l’any  2018  no  es  procedirà  a  la  contractació  de  personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès que es tracta d’una contractació excepcional donat el caire específic de 
les  tasques  a  realitzar  i  que,  segons  es  desprèn  de  l’informe  del  Cap  de 
Recursos  Humans  inclòs  a  l’expedient,  aquesta  contractació  és  urgent  i 
inajornable  per  la  correcta  atenció  i  funcionament  dels  serveis  municipals 
situats als edificis municipals.
Vist  l’informe  emès  per  l’interventor  accidental  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  excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
contractació en base a l’informe emès del Cap de Recursos Humans. 

Segon.- Contractar temporalment per durada determinada a temps complert, al 
senyor Iván Milrado Rodríguez, com Conserge, Grup AP, nivell de destinació 
10, amb una valoració de 142 punts segons la valoració dels llocs de treball, 
amb efectes del  dia 19 de desembre de 2018 i  fins a la incorporació de la 
persona substituïda. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 1.082,16€ en concepte de retribucions salarials 
i costos Seguretat Social. 

Quart.-  Publicar  aquesta contractació  temporal  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 2/2003. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Sisè.-  Comunicar  aquest  acord  al  departament  Sistemes i  Tecnologies  i  al 
Comitè d’Empresa.”

2.0.8  Donar  compte  del  decret   2018LLDR002098  de  20  de  desembre, 
d’aprovació  de  la  pròrroga  del  Pla  d'Ocupació  de  la  Diputació  de 
Barcelona a càrrec del Programa complementari de foment de l’ocupació i 
de suport  a la integració social”,  del  seu règim de concertació i  de la 
concessió d’ajuts,  en el marc del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. G0232017000050 

“Expedient número: G0232017000050 Aprovació bases i convocatòria Plans 
d'Ocupació subvencionats per la Diputació de Barcelona 2017-2018. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la pròrroga del Pla d'Ocupació de la Diputació de 
Barcelona a càrrec del Programa complementari de foment de l’ocupació i de 
suport a la integració social”, del seu règim de concertació i de la concessió 
d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

Atès que en data 23 de febrer de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona ha aprovat el programa complementari de foment de l’ocupació i de 
suport a la integració social,  del seu règim de concertació i de la concessió 
d’ajuts, en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

Atès que a l’article 13. de l’esmentat dictamen es fa referència a les pròrrogues 
dels contractes de determinats plans d’ocupació i que concretament diu:

“El règim regulador del nou Programa complementari estableix la possibilitat de 
prorrogar contractes formalitzats amb anterioritat a l’1 de gener de 2019, i que 



van ser finançats per la Diputació de Barcelona en el marc dels instruments 
aprovats  amb  aquest  objecte,  sempre  que  el  tipus  de  contractació  o 
nomenament ho permeti. En aquest cas, la vigència de la pròrroga ha d’abastar 
com a mínim tres mesos del període d’execució comprès entre l’1 de gener de 
2019 i el 31 de desembre de 2020.”

Vist l’informe de la tècnica del departament d’Ocupació conforme es considera 
adient prorrogar els contractes de les 11 persones per a cobrir els diferents 
llocs de treball. 

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans i Organització conforme aquests 
contractes es van iniciar en data de 20 de desembre de 2017 i han finalitzant el  
dia  19  de  desembre  de  2018,  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.- Prorrogar els contractes del Pla d’Ocupació de la Diputació de 
Barcelona amb efectes del dia 20 de desembre de 2018 i fins el 19 de juny de 
2019 a les següents persones:

Nom i Cognoms Categoria professional
Francesc Sanchez Martínez Tècnic GIS

Sara Cabrera Corbacho Periodista
Ma. Carmen Fernández Aliaga Treballadora Social

Miriam Dominguez Prescoli Informadora municipal
Elisabet Martinez Galan Informadora municipal

Alejandro Gonzalez Perea Tècnic de So
Vanessa Cardenas Flores Tècnica educació

Antonia Rodriguez González Administrativa
Soraya Moreno Garrido Administrativa

Segon.-  Prorrogar  els  contractes  del  Pla  d’Ocupació  de  la  Diputació  de 
Barcelona  amb  efectes  del  dia  20  de  desembre  de  2018  i  fins  el  19  de 
desembre de 2019 a les següents persones:

Nom i cognoms Categoria professional
Antonia Galan Teodoro Administrativa

Ma. Angustias Porto Morillo Administrativa



Tercer.-  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. 

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades 

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

2.0.9  Donar  compte  del  decret   2018LLDR002105  de  20  de  desembre, 
d’aprovació de la contractació de la senyora MJRS en règim de personal 
laboral fix, per proveir la plaça d’Administrativa (la número 227), adscrita 
al  lloc  de  treball  (número  351)  de  la  plantilla  de  personal  laboral  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. G0232018000271

“Expedient  número:  G0232018000271  Provisió  definitiva  de  la  plaça 
d’Administrativa (la número 227), adscrita al lloc de treball (número 351) de la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat:  Aprovar la contractació de la senyora MJRS en règim de 
personal  laboral  fix,  per  proveir  la  plaça  d’Administrativa  (la  número  227), 
adscrita al lloc de treball (número 351) 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 l’ajuntament de data 
20 de desembre de 2017, hi ha vacant una plaça (la número 227) enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball (número 
351) d’Administrativa, 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 
20 de juliol de 2018, va adoptar entre d’altres, l’acord de convocar un concurs 
oposició lliure per a proveir l’esmentada plaça (la número 227) enquadrada en 
el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball (número 351),  
en règim de personal laboral fix amb nivell  de destinació 18 i 242 punts de 
valoració.

Vistes les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 2018032343 i la convocatòria al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7688 de data 20 d’agost de 2018 i  
al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 84422 de data 24 d’agost 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  14  de 
novembre de 2018, on consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i 
la proposta de contractació a la persona candidata, senyora Maria Josefa Ruiz 
Sanmartin, que ha superat tot el procés i ha aprovat totes les proves.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans de data 19 de desembre de 2018 
proposant a la senyora Maria Josefa Ruiz Sanmartin per a ser contractada com 
a personal  laboral  fix,  per  a  la  provisió  de  la  plaça  (la  número  227)  de  la 
categoria d’Administrativa, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup 
C1,  adscrita  al  lloc  de  treball  (número  351),  amb nivell  de  complement  de 
destinació 18 i 242 punts de valoració, al complir aquesta totes les condicions i  
requisits establerts en les bases de la convocatòria.

Consta  a  l’expedient  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 de la senyora Maria Josefa Ruiz Sanmartín, en 
règim de personal laboral fix, per proveir la plaça (la número 227) enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball (número 
351) d’Administrativa, en règim de personal laboral fix amb nivell de destinació 
18 i 242 punts de valoració de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, amb efectes del dia 20 de desembre de 2018.

Segon. Aprovar l’adscripció de la senyora Maria Josefa Ruíz Sanmartín al lloc 
de treball (número 227) enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1,  
adscrita al lloc de treball (número 351) d’Administrativa de secretaria, en règim 
de personal laboral fix amb nivell de destinació 18 i 242 punts, amb efectes del  
dia 20 de desembre de 2018.

Tercer.  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.



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.”

2.0.10 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data  21 de 
desembre,  d’aprovació  de  les  bases  i  convocatòria  per  la  provisió 
definitiva mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de 3 places de 
l’Escala  d’Administració  Especial,  Subescala  Tècnica,  Classe  Tècnica 
mitjà,  Grup A,  subgrup A2  de la  plantilla  de funcionaris i  funcionàries. 
G0232018000257

“Expedient  número:  G0232018000257  Provisió  definitiva  mitjançant  el 
sistema  de  concurs  oposició  lliure  de  3  places  de  l’Escala  d’Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnica mitjà, Grup A, subgrup A2 de la 
plantilla de funcionaris i funcionàries. 
Tràmit relacionat:  Aprovar les bases i convocatòria per la provisió definitiva 
mitjançant  el  sistema  de  concurs  oposició  lliure  de  3  places  de  l’Escala 
d’Administració  Especial,  Subescala Tècnica,  Classe Tècnica  mitjà,  Grup A, 
subgrup A2 de la plantilla de funcionaris i funcionàries.

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 
que  compleixen  els  requisits  marcats  en  l’article  19.1.  6  de  la  Llei  de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (taxa de reposició addicional 
amb 3 anys d’antiguitat anteriors a 31/12/2017 i anteriors a 01/01/2005). 



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

Vist l’informe de l’interventor conforme hi ha consignació pressupostària i que 
s’adjunta a l’expedient de l’Oferta Pública d’Ocupació pel 2018.

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 per a la provisió definitiva, per consolidació (taxa Addicional article 
19.ú.6 i 19.ú.9 de la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per als anys 2017 i 
2018),  mitjançant  el  sistema  de  concurs  oposició  lliure,  de  tres  places  les 
números  14,  277,  198)  de  l’Escala  d’Administració  Especial,  Subescala 
Tècnica, Classe Tècnica mitjà, Grup A, subgrup A2, complement de destinació 
20, adscrites als llocs de treball (número 315, 381 i 312) de Tècnic/a Mig de 
Promoció Econòmica, en règim de personal funcionari de carrera.

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.”

2.0.11 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data  21 de 
desembre, d’aprovació de les bases i  la convocatòria per a la provisió 
definitiva  mitjançant  el  sistema de concurs oposició  lliure  de 3 places 
d'Educador/a  Infantil  de  la  plantilla  de  personal  laboral  fix. 
G0232018000263

“Expedient número: G0232018000263 Provisió definitiva mitjançant el sistema 
de concurs oposició lliure de 3 places d'Educador/a Infantil  de la plantilla de 
personal laboral fix. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  provisió 
definitiva  mitjançant  el  sistema  de  concurs  oposició  lliure  de  3  places 
d'Educador/a Infantil de la plantilla de personal laboral fix.

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 
que  compleixen  els  requisits  marcats  en  l’article  19.1.  6  de  la  Llei  de 



Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (taxa de reposició addicional 
amb 3 anys d’antiguitat anteriors a 31/12/2017 i anteriors a 01/01/2005).

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

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 2017 i 2018.

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 de tres places (les 
números  170,  171  i  172)  d’Educador/a  Infantil,  Grup  C,  subgrup  C1, 
complement de destinació 14, adscrites al lloc de treball d’Educador/a Infantil  
(números 258,  259 i  257),  de la  plantilla  de personal  laboral  fix  i  amb una 
puntuació  de  213  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 d’Economia, Sistemes d’Informació i Noves 
Tecnologies, al comitè d’empresa i a les seccions sindicals.”

2.0.12 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data  21 de 
desembre, d’aprovació de les bases i la convocatòria,  per a la provisió 
definitiva, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure de 3 places de 
Tècnic/a  Auxiliar  Biblioteca  de  la  plantilla  de  personal  laboral  fix  de 
l’Ajuntament. G0232018000272

Expedient número: G0232018000272 Provisió definitiva mitjançant el sistema 
de concurs  oposició  lliure de  3 places de Tècnic/a  Auxiliar  Biblioteca de la 
plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament.
Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria,  per  a  la  provisió 
definitiva,  mitjançant  el  sistema  de  concurs  oposició  lliure  de  3  places  de 
Tècnic/a  Auxiliar  Biblioteca  de  la  plantilla  de  personal  laboral  fix  de 
l’Ajuntament.

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 en Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2017 es va 
aprovar la modificació per ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquesta 
Corporació per l’exercici 2017, aprovada en Junta de Govern Local de data 24 
d’octubre de 2017.

Atès  que  la  modificació  i  ampliació  es  va  publicar  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de Barcelona núm. 2018002325 amb data de 26 de gener de 2018 i  
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb núm. 7544 de 26 de gener 
de 2018.

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 anteriors 
a 3 anys abans del 31/12/2016 i del 31/12/2017) .

Atès que aquestes places han estat ocupades ininterrompudament abans de 3 
anys anteriors a 31/12/2016 (la número 212) i 31/12/2017 (les números 211 i 
210). 
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  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 201 7 i 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 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.6 i 19.uno 9 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2017 i 2018, de 3 places de Tècnic/a Auxiliar Biblioteca (les números 210, 
211 i 212) del Grup C, subgrup C1, complement de destinació 14, adscrites als 
llocs  de  treball  (números 17,  18  i  19)  de  Tècnic/a  Auxiliar  Biblioteca de  la 
plantilla de personal laboral fix i amb una puntuació de 223 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 d’Economia, Sistemes d’Informació i Noves 
Tecnologies, al comitè d’empresa i a les seccions sindicals.”

2.0.13 Donar  compte del  decret   2018LLDR002134 de 27 de desembre, 
d’aprovació de la contractació de les persones seleccionades per ocupar 
els llocs de treball dels Plans d’Ocupació derivats pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya. G0232018000277

“Expedient número:  G0232018000277 Plans d’Ocupació derivats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 
Tràmit relacionat: Aprovar la contractació de les persones seleccionades per 
ocupar els llocs de treball dels Plans d’Ocupació derivats pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya.

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  l’annex  2  de  l’esmentada  Resolució,  els  contractes 
preassignats per al municipi de Sant Vicenç dels Horts, són 11 contractes línia  
PANP de sis i dotze mesos de durada, 5 contractes línia PRGC de sis mesos 
de durada i 3 contractes línia DONA de dotze mesos de durada.

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  28  de 
desembre de 2018 i fins el 27 de desembre de 2019 de la següent persona:

Nom i cognoms Lloc de treball
Antonia Fernández Galdaba Conserge

Tercer.- Aprovar la contractació temporal i amb efectes del dia 28 de desembre de 
2018 i fins el 27 de juny de 2019 de les següents persones:

Nom i cognoms Lloc de treball
Francesc Xavier Cano Arasa Tècnic de so
Dolores López Reche Peó de neteja viària
Mustapha Selmani Peó de neteja viària
Manuel Pedro Asensio Nadal Peó de neteja viària
Enric Loza Cabot Informador/a
Carlos Echevarria López Informador/a
Clara Boloix Navarro Informador/a

Quart.- Aprovar la contractació temporal i amb efectes del dia 8 de gener de 
2018 i fins el 7 de juliol de 2019 de la següent persona:



Nom i cognoms Lloc de treball
Meritxell Capdevila Caparà Informador/a

Cinquè.-  Aprovar la despesa de 126.675,83 euros, en concepte de salaris i 
costos de la Seguretat Social.

Sisè.- 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.

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

2.0.14 Donar  compte del  decret   2018LLDR002136 de 28 de desembre, 
d’aprovació  de  la  urgència,  excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació temporal com a Tècnic Mitjà d'AODL d'Agricultura al senyor 
CGG. G0232018000278

Expedient  número:  G0232018000278  Contractació  temporal  com a Tècnic 
Mitjà d'AODL d'Agricultura al senyor CGG. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació temporal com a Tècnic Mitjà d'AODL d'Agricultura al senyor CGG.

Vist  que,  en  data  25  de  juliol  de  2018,  es  va  fer  pública  la  resolució 
TSF/1868/2018 per a la concessió de subvencions destinades als programes 
de Desenvolupament local, que obria la convocatòria per la concessió de les 
subvencions destinades al Programa d’agents d’ocupació i  desenvolupament 
local per l’any 2018.

Atès que per decret núm. 2018LLDR001603 de data 25 de setembre es va 
aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la 
incorporació  d’un  nou  Agent  d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local,  per  un 
import  de  30.539,60  €  i  la  despesa  de  7.635,02  €  que  l’Ajuntament  haurà 
d’aportar  per  tal  de  finançar  la  contractació  d’un  nou  Agent  d’Ocupació  i 
Desenvolupament Local.

Atès que a l’acta del tribunal qualificador, de data 27 de desembre de 2018, del 
procés selectiu per a la provisió, en règim temporal, d’una plaça de Tècnic/a 
Mitjà/ana  i  el  seu  corresponent  lloc  de  treball  d’Agent  d’Ocupació  i  
Desenvolupament  Local  i  la  creació  d’una  borsa  per  cobrir  les  necessitats 
temporals, s’estableix la puntuació final i l’ordre de selecció.

Vist que la primera persona de la llista és el senyor Carlos Guirado González i  
que ha acceptat l’oferiment de l’esmentat lloc de treball.



Vist  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització,  que  s’adjunta  i  forma  part  de  l’expedient  on  es  fonamenta 
l’excepcionalitat.

Vist l’informe del Responsable de Programes que fonamenta la urgència i la 
inajornabilitat  d’aquesta  incorporació,  que  s’incorpora  i  forma  part  d’aquest 
expedient.

Vist  l’informe  de  l’Interventor  municipal  on  es  demanava  la  subvenció  per 
l’AODL, que es vincula i forma part d’aquest expedient.

Atès el que disposa l’article 7 i 11 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 als articles 14, 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, en 
relació amb l’article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que 
es  desenvolupa  l’article  15  de  l’Estatut  dels  Treballadors  en  matèria  de 
contractes de duració determinada.

Atès  el  contingut  de  l’article  19.Dos  de  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juny,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt 
dos  que  durant  l’any  2018  no  es  procedirà  a  la  contractació  de  personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

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,  excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
contractació segons es desprèn de l’informe del Responsable de Programes.

Segon.-  Contractar temporalment per durada determinada a temps complert, 
en la modalitat  d’obra o servei  determinat,  al  senyor  CGG, com a Tècnic/a 
Mitjà/ana  d’Agent  d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL)  adscrit  al 
departament  d’Agricultura  de  grup  A2,  nivell  de  destinació  18,  amb  una 
valoració de 290 punts, segons la valoració dels llocs de treball, amb efectes 
del dia 31 de desembre de 2018 i fins al 30 de desembre de 2019.

Tercer.- Aprovar la despesa de 105,48.-€ en concepte de retribució i cotització 
de la Seguretat Social per aquest 2018, i la despesa 38.821,95.-€ en concepte 
de retribució i cotització de la Seguretat Social per al proper any 2019.



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 aquest acord a la persona interessada.

Sisè.-  Comunicar  aquest  acord  als  departaments  d’Empresa,  Sistemes 
d’Informació i Tecnologies i al Comitè d’empresa.”

2.0.15 Donar compte del decret  2018LLDR002137 de 28 de desembre, d 
aprovació  de   la  urgència,  excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació  temporal  com  a  Tècnica  Mitjana  d'AODL  a  la  senyora 
MCC. G0232018000279

“Expedient número:  G0232018000279 Contractació temporal com a Tècnica 
Mitjana d'AODL a la senyora MCC. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació temporal com a Tècnica Mitjana d'AODL a la senyora MCC.

Atès L’Ordre TSF/1868/2018 de 25 de juliol del Servei d’Ocupació de Catalunya 
aprova per a l’any 2018 les subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local que preveu el suport econòmic dels ajuntaments dins 
l’àmbit de la contractació de nous Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local.

Atès que per decret núm. 2018LLDR001503 de data 6 de setembre de 2018 es 
va aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
la pròrroga d’un any del programa Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
adscrit al departament de Comerç.

Atès que a l’acta del tribunal qualificador del procés selectiu d’una borsa de 
treball de tècnics/ques d’AODL de data 28 de desembre de 2017 en la que 
s’estableix la puntuació final i l’ordre a la llista definitiva.

Atès que la primera persona de la llista la senyora LLMV va rebutjar dos cops 
l’oferiment ja va quedar eliminada definitivament de la llista d’espera tal i com 
estableixen les bases. 

Atès que la segona persona de la llista és el senyor RNR i ha estat treballant al 
nostre Ajuntament, però que en data 20 de desembre d’enguany ha sol·licitat 
mitjançant  instància amb número de registre E2018027760 finalitzar la seva 
relació contractual amb aquesta corporació.

Atès que la tercera persona de la llista, el senyor IAH se li ha fet l’oferiment i ha 
rebutjat l’oferta mitjançant correu electrònic, ja que es troba actualment prestant 
els seus serveis en aquest Ajuntament.



Atès que s’ha ofert l’esmentat lloc de treball a la quarta persona de la llista la 
senyora GST i ha presentat la seva renúncia a l’oferiment del lloc de treball per 
correu electrònic.

Atès que s’ha ofert l’esmentat lloc de treball a la cinquena persona de la llista la 
senyora MCC i ha acceptat l’oferiment del lloc de treball.

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

Vist  l’informe  del  Departament  de  Programes  que  fonamenta  la  urgència, 
l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquesta  incorporació,  que  s’incorpora  i 
forma part d’aquest expedient.
Vist  l’informe de l’Interventor  on es  demanava la  subvenció  per  un d’Agent 
d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL),  que  es  vincula  i  forma  part 
d’aquest expedient.

Atès el que disposa l’article 7 i 11 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 als articles 14, 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, en 
relació amb l’article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que 
es  desenvolupa  l’article  15  de  l’Estatut  dels  Treballadors  en  matèria  de 
contractes de duració determinada.

Atès  el  contingut  de  l’article  19.Dos  de  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juny,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt 
dos  que  durant  l’any  2018  no  es  procedirà  a  la  contractació  de  personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

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,  excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
contractació segons es desprèn de l’informe del Responsable de Programes.

Segon.- Aprovar la despesa de 105,48.-€ en concepte de retribució i cotització 
de la Seguretat Social per aquest 2018, i la despesa 38.821,95.-€ en concepte 
de retribució i cotització de la Seguretat Social per al proper any 2019.

Tercer.- Contractar temporalment per durada determinada a temps complert, 
en la modalitat d’obra o servei determinat a la senyora MCC com a AODL, grup 



A2,  nivell  de  destinació  18,  amb  una  valoració  de  290  punts,  segons  la 
valoració dels llocs de treball, amb efectes del dia 31 de desembre de 2018 i 
fins al 30 de desembre de 2019.

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 aquest acord a la persona interessada.

Sisè.-  Comunicar  aquest  acord  als  departaments  d’Empresa,  Sistemes 
d’Informació i Tecnologies i al Comitè d’empresa.”

3.0.0  ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

3.0.1  Ratificar l’acord de Junta de Govern Local d’aprovació de la segona 
pròrroga  de  l'Acord  marc  de  subministrament  d'energia  elèctrica  amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català 
pel desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, SAU. (exp ACM 
2015.05-D01).

Expedient  número: G0352016000057 Adhesió  al  contracte  derivat  2015.05 
d'1 de l'acord marc de subministrament d'energia eléctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament 
local a l'empresa Endesa Energia, SAU (Exp. 2015.05). 
Tràmit relacionat: Ratificar l’acord de Junta de Govern Local d’aprovació de la 
segona pròrroga de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, SAU. (exp ACM 2015.05-
D01).

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2018, 
es va aprovar la segona pròrroga de l'Acord marc de subministrament d'energia 
elèctrica  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  adjudicat  pel 
Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, SAU. 
(exp ACM 2015.05-D01)

Atès  que  aquest  acord   ha  d’ésser  ratificat  al  proper  Ple   que  celebri 
l’Ajuntament.

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

ACORDS

Únic: Ratificar  l’acord  de Junta  de Govern  Local  d’aprovació  de  la  segona 
pròrroga de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació 



a  les  entitats  locals  de  Catalunya  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel 
desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, SAU. (exp ACM 2015.05-
D01),  que transcrit literalment diu així:

“Expedient número: G0352016000057 Adhesió al contracte derivat 2015.05  
d'1 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les  
entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament  
local a l'empresa Endesa Energia, SAU (Exp. 2015.05). 
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  segona  pròrroga  de  l'Acord  marc  de  
subministrament  d'energia  elèctrica  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa  
Endesa Energia, SAU. (exp ACM 2015.05-D01)

El  Consorci  Català  pel  desenvolupament  Local  (CCDL),  per  encàrrec  de  
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva  
Comissió  Executiva  de  data  6  d’octubre  de  2016,  i  prèvia  tramitació  del  
corresponent  procediment  administratiu  a  tal  efecte  de  conformitat  amb els  
plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  prescripcions  tècniques  
aprovats  en  sessió  de la  Comissió  Executiva  de data  9 de juny de 2016 i  
publicats  al  perfil  de  contractant  de  l’entitat,  adjudicar  l’Acord  marc  pel  
subministrament  d’energia  elèctrica,  amb destinació  a  les  entitats  locals  de  
Catalunya  (Expedient  2015.05),  d’acord  amb  el  següent  detall  d’empreses  
seleccionades  per  lots:  1)  AURA  ENERGIA,  SL”:  Lot  AT,  2)  “ENDESA  
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4)  
“GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)  
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”:  
Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva del citat Acord amb les  
empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.

Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a  
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat  
per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i  
publicats al perfil de contractant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en  
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10  
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc  
pel  subministrament  d’energia  elèctrica,  mitjançant  subhasta  electrònica,  a  
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall  de tarifes per lots  
que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles  
25 i  ss.  del  PCAP que va  regir  la  licitació  de  l’Acord  marc  del  que deriva  
referenciat  a l’apartat  anterior,  i  que preveu de conformitat  amb els  articles  
concordants  aplicables  del  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  
Públic  (TRLCSP),  com  una  de  les  fórmules  per  a  l’adjudicació  dels  
corresponents  contractes  derivats  de  subministrament,  la  possibilitat  de  
realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord  
marc. 



En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar,  entre el CCDL i l’entitat  
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de  
subministrament  elèctric,  licitat  de  conformitat  amb  el  procediment  derivat  
referenciat al paràgraf anterior.

En data 13 de gener  de 2017, mitjançant  la  Junta de Govern Local,  es va  
aprovar  l’adhesió  contracte  derivat  (Exp.  2015.05  D1)  de  l’Acord  marc  de  
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya  
(Exp. 2015.05 D01), adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local  
a l’empresa Endesa Energia SAU, per un termini de dotze mesos, des de l'1 de  
gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.

En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la  
primera  pròrroga  del  contracte  derivat  de  l’Acord  marc  de  
subministrament  d’electricitat amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  
Catalunya (expedient 2015.05-D01),  per un termini de dotze mesos, des de 
l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.

En data 28 de desembre de 2017, mitjançant la Junta de Govern Local, es va  
aprovar la primera prorroga del contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord  
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de  
Catalunya  (Exp.  2015.05  D01),  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel  
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU, per un termini de  
dotze mesos, des de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018, ratificat  
pel Ple de 18 de gener de 2018.

En data 19 de desembre de 2018, el Cap d’Espai Públic i Serveis Municipals,  
emet l’informe que s’adjunta a l’expedient, del qual es desprèn la necessitat  
d’aprovar la segona prorroga del contracte derivat de derivat de l’acord marc  
del subministrament d’energia elèctrica i que tot seguit es transcriu:

“INFORME  DE  NECESSITAT  D’ADHESIÓ  A  LA  SEGONA  PRORROGA  DEL  

CONTRACTE  DERIVAT  DE  L’ACORD  MARC  DE  SUBMINISTRAMENT  

D’ELECTRICITAT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 

ADJUDICAT  PEL  CONSORCI  CATALÀ  PEL  DESENVOLUPAMENT  LOCAL  A 

L’EMPRESA  ENDESA  ENERGIA  SAU  (exp.  ACM:  2015.05-D01  //  exp.  SVH: 

G0352016000057)

Antecedents

En data 10 de novembre de 2016,  la  Comissió  Executiva del  Consorci  Català  pel  

Desenvolupament  Local  (CCDL)  adjudicà  el  contracte  pel  subministrament  

d’electricitat,  destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp.  

2015.05.D01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent-se formalitzat el corresponent  



contracte administratiu en data 9 de desembre de 2016 amb una durada inicial d’un  

any, des de l’ 1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, prorrogable fins a  

dos períodes més de dotze mesos, més una prorroga excepcional, si s’escau, de  deu  

mesos més entre tant es tramita una nova convocatòria de licitació.

En data 13 de gener de 2017 aquest Ajuntament aprovà l’adhesió al contracte derivat  

2015.05.D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a  

les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament  

Local a l’empresa Endesa Energia SAU, per un termini de dotze mesos, des de l’1 de  

gener al 31 de desembre de 2017. (expedient G0352016000057)

En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la primera  

pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2015.05-D01),  per un 

termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de  

2018.

Fonaments de dret

- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per  

acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al  

perfil  de  contractant  de  l’entitat,   que  regeixen  l’Acord  marc  pel  subministrament  

d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).

- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència  

del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat  

que  regeixen  el  contracte  derivat  de  l'Acord  marc  del  subministrament  d’energia  

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).

- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la  

Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte  

a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte  

al  règim de vigència  i  pròrrogues dels  contractes,  i  resta de normativa concordant  

aplicable. 



- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents  

concordants  en  matèria  de  règim  local  que  regulen  el  règim  de  funcionament  i  

competències  de les entitats  locals  (...)/  o  articles  aplicables  de Llei  d’organització  

comarcal.

-  En  data  26  d’octubre  de  2018,  fou  adoptada  una  Resolució  de  la  Central  de  

Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona  

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals  

de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de  

gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2018 en els mateixos termes i condicions  

d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts.

Una  vegada  aplicats  els  preus  unitaris  d’aquesta  prorroga  en  el  preus  actuals,  i  

valorada la previsió de consum segons el darrer exercici, es percep que l’oferta per  

cada agrupació segons tipologia de subministrament pel període del contracte es:

EXERCICI 2019. DEL 1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 (12 MESOS)

IMPORT TOTAL 
ORGÀNI

C
PROGRAM

A
ECONÒMI

C
DESCRIPCIÓ

400.000,00 € 210 165 22100 Serveis: Consum enllumenat públic

18.000,00 € 210 231 22100 Serveis: Electricitat Gent Gran

110.000,00 € 210 323 22100 Serveis: Electricitat educació

35.000,00 € 210 3321 22100 Serveis: Electricitat Biblioteca

2.000,00 € 210 3322 22100 Serveis: Electricitat Ca l'Aragall Arxiu

69.000,00 € 210 342 22100 Serveis: Consum elèctric equipaments esportius

135.000,00 € 210 920 22100 Serveis: Electricitat edificis ús múltiple

769.000,00 € TOTAL PRESSUPOST 2019

Els imports ofertats per Endesa Energia SAU, comprenen la totalitat dels contractes  

independentment de la potencia contractada dels subministraments de l’Ajuntament i  

el seus òrgans dependents. 

Per tot això esposat ES PROPOSA:



1- Aprovar la segona prorroga del contracte derivat 2015.05.D1 de l’Acord Marc de  

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya  

adjudicat en data  10 de novembre de 2016 pel Consorci Català pel Desenvolupament  

Local a l’empresa Endesa Energia SAU, per un termini de dotze mesos, des de l’1 de  

gener al 31 de desembre de 2019. (expedient G0352016000057) amb les següents  

condicions econòmiques:

Preus terme d’energia – Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió Tarifa/període
Preu Adjudicat 

€/MWh

Sublot BT1 2.0.A 129,783

Sublot BT2 2.0.DHA-P1 154,200

Sublot BT3 2.0.DHA-P2 74,509

Sublot BT4 2.0.DHS-P1 152,915

Sublot BT5 2.0.DHS-P2 81.936

Sublot BT6 2.0.DHS-P3 70,383

Sublot BT7 2.1.A 145,923

Sublot BT8 2.1.DHA-P1 167,925

Sublot BT9 2.1.DHA-P2 89,864

Sublot BT10 2.1.DHS-P1 168,383

Sublot BT11 2.1.DHS-P2 97,518

Sublot BT12 2.1.DHS-P3 83,025

Sublot BT13 3.0.A-P1 114,705

Sublot BT14 3.0.A-P2 100,729

Sublot BT15 3.0.A-P3 73,115

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23  

del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  procediment  derivat  (Exp.  

2015.05.D1).

Preus del terme de potència:

Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0.A 38,043426

2.0.DHA 38,043426

2.0.DHS 38,043426

2.1.A 44,444710

2.1.DHA 44,444710

2.1.DHS 44,444710

3.0.A 40,728885 24,437330 16,291555



Els  preus  del  terme  de  potència  són  fixats  per  la  regulació  vigent.   Ordre  

IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre  

IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 

2- Aprovar la despesa estimada  de 769.000 € IVA inclòs pel període que va des de l’1  

de gener al 31 de desembre de 2019.

3- Autoritzar  a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest  ens  

local a efectes exclusius de seguiment i control pel bon fi de la seva execució.

4- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del  

contracte derivat  de l’Acord marc de subministrament  d’energia elèctrica (Avinguda  

Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin  

preceptius.

5- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM per e-notum al NIF  

G6436064 i  el  correu electrònic  centraldecompres@acm.cat  o per  correu a Carrer  

València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona.

No obstant això, l’òrgan competent de l’Ajuntament adoptarà l’acord que consideri més  

convenient.”

Vist els informes favorables d’Intervenció, els quals s’adjunten a l’expedient.

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.

ACORDS

Primer.- Aprovar  la  segona  pròrroga  del  contracte  derivat  2015.05.D1  de  
l’Acord  Marc  de  subministrament  d’energia  elèctrica  amb  destinació  a  les  
entitats locals de Catalunya adjudicat en data  10 de novembre de 2016 pel  



Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU,  
per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.  
(expedient G0352016000057) amb les següents condicions econòmiques:

Preus terme d’energia – Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió Tarifa/període
Preu Adjudicat 

€/MWh

Sublot BT1 2.0.A 129,783

Sublot BT2 2.0.DHA-P1 154,200

Sublot BT3 2.0.DHA-P2 74,509

Sublot BT4 2.0.DHS-P1 152,915

Sublot BT5 2.0.DHS-P2 81.936

Sublot BT6 2.0.DHS-P3 70,383

Sublot BT7 2.1.A 145,923

Sublot BT8 2.1.DHA-P1 167,925

Sublot BT9 2.1.DHA-P2 89,864

Sublot BT10 2.1.DHS-P1 168,383

Sublot BT11 2.1.DHS-P2 97,518

Sublot BT12 2.1.DHS-P3 83,025

Sublot BT13 3.0.A-P1 114,705

Sublot BT14 3.0.A-P2 100,729

Sublot BT15 3.0.A-P3 73,115

Els  preus  del  contracte  seran  actualitzats,  d’acord  amb  el  què  preveu  la  
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment  
derivat (Exp. 2015.05.D1).

Preus del terme de potència:

Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0.A 38,043426

2.0.DHA 38,043426

2.0.DHS 38,043426

2.1.A 44,444710

2.1.DHA 44,444710

2.1.DHS 44,444710

3.0.A 40,728885 24,437330 16,291555

Els  preus  del  terme  de  potència  són  fixats  per  la  regulació  vigent.   Ordre  
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i  
Ordre IET/2444/2014,  de 19 de desembre (BOE núm.  28,  d’1  de febrer de  
2014). 



Segon.- Aprovar la despesa estimada  de 769.000 € IVA inclòs pel període que  
va des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.

Tercer.- Autoritzar  a l’ACM l’accés a les dades de subministrament  elèctric  
d’aquest ens local a efectes exclusius de seguiment i control pel bon fi de la  
seva execució.

Quart.-  Notificar  aquest  acord  a  Endesa  Energia  SAU,  com  a  empresa  
adjudicatària  del  contracte  derivat  de  l’Acord  marc  de  subministrament  
d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li  
els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM per e-
notum al NIF G6436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per  
correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona.

Sisè.- Comunicar aquest acord al departament d’Economia.

Setè.- Ratificar el present acord al proper Ple que se celebri a la Corporació.”

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

4.0.0 IGUALTAT, DONA I LGTBI

4.0.1  Ratificar el decret d’alcaldia 2018LLDR002139 d’aprovació del Pla 
Intern  d’Igualtat  de  Gènere  de l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts 
2013-2015, la seva avaluació i la pròrroga fins a l’aprovació d’un de nou.

Expedient  número: G0452018000004 Pla  Intern  d’Igualtat  de  Gènere  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 2013-2015. 
Tràmit relacionat: Ratificar el decret d’alcaldia 2018LLDR002139 d’aprovació 
del Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  
2013-2015, la seva avaluació i la pròrroga fins a l’aprovació d’un de nou. 

Per decret 2018LLDR002139 de data 31 de desembre de 2018 es va aprovar 
el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
2013-2015, la seva avaluació i la pròrroga fins a l’aprovació d’un de nou.

Atès  que  aquest  decret   ha  d’ésser  ratificat  al  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 d’alcaldia 2018LLDR002139 de data 31 de desembre 
de 2018 es va aprovar  el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  2013-2015,  la  seva  avaluació  i  la  pròrroga  fins  a 
l’aprovació d’un de nou,  que transcrit literalment diu així:

“Expedient  número:  G0452018000004  Pla  Intern  d’Igualtat  de  Gènere  de  
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 2013-2015. 
Tràmit relacionat:  Aprovar el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de  
Sant Vicenç dels Horts 2013-2015, la seva avaluació i la pròrroga fins a l’aprovació  
d’un de nou.

Atesa la legislació en matèria laboral en les Administracions Públiques que obliga  
a aquestes a elaborar i aplicar un pla d’igualtat que s’ha de desenvolupar en el  
conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui  
aplicable.

En  data  16  d’octubre  de  2013,  la  Diputació  de  Barcelona  ens  va  lliurar  el  
Document del Pla Intern d’Igualtat de Gènere a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels  
Horts.

En data 31 de desembre de 2018 la responsable del departament d’Igualtat, Dona  
i LGTBI municipal, ha emès un informe del qual es desprèn la necessitat d’aprovar  
l’esmentat Pla, la seva avaluació i prorrogar-ho fins a l’aprovació d’un de nou

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 Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Sant Vicenç  
dels Horts 2013-2015 i la seva avaluació.

Segon.- Aprovar la pròrroga de l’esmentat Pla Intern fins a l’aprovació d’un de nou.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord i difondre entre tot el personal de la plantilla  
municipal, a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i l’Oficina  
de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona. Així com als  
òrgans de representació dels empleats públics i  les seccions sindicals d’aquest  
Ajuntament.

Quart.- Ratificar al proper Ple que se celebri a la Corporació.”



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

5.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

5.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC i la 
regidora no adscrita, per aturar els tràmits de la compra de la casa de Can 
Costa per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i per la seva 
declaració de Bé Cultural d'Interès Local.

Expedient número: M2412019000001 Aturar els tràmits de la compra de la 
casa de Can Costa per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i per la 
seva declaració de Bé Cultural d'Interès Local. 
Tràmit  relacionat: Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  del 
PSC i la regidora no adscrita, per aturar els tràmits de la compra de la casa de 
Can Costa per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i per la seva 
declaració de Bé Cultural d'Interès Local.

La Junta de Govern Local del passat 14 de desembre va aprovar inicialment el  
plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  l’adquisició  directa  de 
l’immoble situat al número 11-17 del carrer Nou de Sant Vicenç dels Horts.

Segons el Govern Municipal és imprescindible adquirir aquesta finca per part 
de l’Ajuntament perquè suposadament seria l’únic edifici  a Sant  Vicenç que 
reuniria les característiques idònies per explicar la història del municipi a través 
d’una  restauració  completa  de  l’edifici  i  de  la  museïtzació  dels  espais  més 
emblemàtics que encara es conserven.

El govern municipal considera aquest espai l’idoni per ubicar-hi dependències 
municipals i generar sinèrgies amb la Biblioteca.

El preu de compra seria d’uns 750.000€, a banda de la posterior inversió per 
rehabilitar  l’edifici.  Tot  plegat  serà  una operació  que costaria  uns 2  milions 
d’euros a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Sense  posar  en  dubte  la  vàlua  històrica  i  patrimonial  d’aquest  edifici  i  la 
necessitat  de  conservar-ho,  i  sense  entrar  en  valoracions  de  caire  ètic, 
considerem que  hi  ha  altres  maneres  de  poder  conservar  l’edifici  i  que no 
passen  necessàriament  per  l’adquisició  per  part   de  l’Ajuntament,  com ara 
declarar-ho bé cultural d’Interès Local, com es va fer al juliol de 2017 amb la 
Casa Santa Eulàlia al carrer de Ramon Camps així com la creació de línies 
d’ajuda a la rehabilitació i conservació d’aquests edificis històrics, subvenció de 
l’IBI,  entre  d’altres  propostes  que  tenen  un  impacte  menor  en  les  finances 
municipals



Atès que la competència per a la declaració de béns culturals l’interès local  
correspon al Ple de l’ajuntament en els municipis de més de cinc mil habitants.

Aquest  grup  municipal  i  la  regidora  no  adscrita  proposen  a  la  Comissió 
Informativa General la deliberació del següent:

ACORDS

1. Aturar els tràmits iniciats a la Junta de Govern Local del 14 de desembre 
que tenen com a objectiu l’adquisició de l’immoble situat al carrer Nou, 
11-17 (coneguda com Can Costa)   per  part  de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts.

2. Iniciar els tràmits per declarar aquest edifici com a Bé Cultural d’Interès 
Local a fi de poder garantir la seva conservació.

3. Finalitzar les tasques d’elaboració del catàleg d’edificis amb valor històric 
i patrimonial a Sant Vicenç dels Horts per tal de tenir una visió complerta 
de l’inventari  del  patrimoni cultural  d’edificis que compleixen aquestes 
característiques i redactar un pla de mesures per garantir la conservació 
d’aquests immobles.

4. Donar compte a l’Arxiu Municipal i als actuals propietaris de l’immoble.

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

5.0.2 Proposta de resolució presentada del grup municipal del PSC per 
impulsar una ordenança  contra la prostitució a Sant Vicenç dels Horts

Expedient  número: M2412019000002 Impulsar  una  ordenança   contra  la 
prostitució a Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Proposta de resolució presentada del  grup municipal  del 
PSC per  impulsar  una ordenança  contra  la  prostitució  a Sant  Vicenç dels 
Horts.

Diverses  ciutats  han  estudiat  o  estan  estudiant  l’aprovació  d’una  nova 
ordenança específica contra la prostitució, l’explotació sexual, per la protecció 
integral de les dones, els infants i en general de les persones prostituïdes a 
l’espai públic i a la ciutat, que actuï sobre els clients, proxenetes i la publicitat i 
en contra de la utilització de les dones com a mer objecte sexual.

Entre d’altres marcs legals cal recordar que la Directiva Europea del 2011/36 
estableix que cal adoptar mesures apropiades, com l’educació i la formació, per  
desincentivar i  disminuir la demanda, que és el factor que favoreix totes les 



formes d’explotació relacionades amb la trata d’éssers humans amb finalitat 
sexual.

La tracta de èssers humans amb finalitat d'explotació sexual i la prostitució són 
dos fenòmens que no es poden desvincular.  Aquesta tracta existeix perquè 
existeix  una demanda de prostitució  que la  converteix  en una activitat  molt 
rendible per a les màfies i els proxenetes.

La prostitució no és l'expressió de llibertat sexual de la dona, sinó que té a 
veure amb la violència, la marginació, la dificultat econòmica i la cultura sexista 
i patriarcal.

Com d’altres  formes  de  violència  contra  la  dona,  l'explotació  sexual  és  un 
fenomen específic de gènere: l'abrumadora majoria de víctimes són dones i 
nenes, mentre que els consumidors, traficants i proxenetes, són habitualment 
homes.

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

ACORDS:

1. Impulsar i aprovar una ordenança contra la prostitució i l’explotació sexual a 
Sant Vicenç dels Horts

2. Incloure en aquesta ordenança, com a eixos principals:

 Les mesures de recolzament i  assistència integral  a les persones en 
situació de prostitució, majoritàriament dones i  infants, les alternatives 
per a que puguin sortir de la prostitució, i en cap cas la sanció.

 La lluita contra proxenetes, clients i persones que es beneficien, amb 
sancions i mesures de prevenció.

 La prevenció i la sensibilització per treballar per a la desaparició de la 
prostitució,  l’explotació  sexual  i  la  tracta  de  persones  amb  finalitat 
d’explotació sexual, amb una especial atenció als joves i als mitjans de 
comunicació.

 La prohibició de la publicitat que tracti el cos de les dones com a un 
objecte
purament sexual a l’espai públic de la ciutat.

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

5.0.3  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  de  C's  per 
reforçar les mesures de la salut pública municipal.



Expedient número: M2412019000003 Per  reforçar  les mesures de la  salut 
pública municipal.
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de C's 
per reforçar les mesures de la salut pública municipal.

Se están produciendo una serie de movimientos en la sociedad contrarios a 
promover y mantener los niveles de salud pública alcanzados. Principalmente, 
a  través  de  las  redes  sociales  se  divulgan  una  serie  de  teorías 
pseudocientíficas  que  inciden  peligrosamente  en  las  creencias  de  los 
ciudadanos.

Dos de estos movimientos están desarrollándose en los países avanzados: el 
movimiento antivacunas y el desarrollo de terapias conocidas como alternativas 
que pretenden curar enfermedades incluso graves como el cáncer y el sida o 
deficiencias como el autismo con remedios y medidas psicológicas sin ninguna 
base científica.  Dos caras de una misma problemática:  el  abandono de los 
avances  de  la  medicina  a  favor  de  unas  ideas  pseudonaturales  y 
pseudocientíficas. 

Está reconocido que las vacunas han erradicado una serie de enfermedades 
infantiles  mortales.  Sin  embargo,  en  un  sistema  educativo  y  sanitario 
desarrollado, el movimiento antivacunas defiende la libertad de los padres de 
no  vacunar  a  sus  hijos,  aduciendo  cierta  peligrosidad  al  aplicarlas.  Este 
movimiento que tiene un preocupante crecimiento en países 

como Francia, Italia y Holanda ha hecho aparecer casos de una enfermedad 
como el sarampión que se consideraba erradicada. 

En España, las vacunas no son obligatorias excepto en el momento en que se 
presente un caso de una enfermedad, como por ejemplo de difteria, en el que 
se impone una vacunación masiva. a la población. Por el momento existe una 
buena cobertura de vacunación. En Cataluña, un 96,5% de los niños están 
vacunados, lo que hace que el 3,5% de niños restantes queden potencialmente 
protegidos por los vacunados. No obstante, en el análisis del 2018 de la salud 
pública en Barcelona se han detectado 3.000 niños no vacunados. Los motivos 
nada tienen que ver con indicaciones médicas. Las familias alegan cuestiones 
religiosas o ideológicas y, sobre todo, que no lo ven necesario o les preocupa 
la seguridad de las vacunas. 

Por  su  ausencia  se  ha  perdido  el  miedo  a  las  enfermedades  como  el 
sarampión, la poliomelitis y todas aquellas que las vacunas están ayudando a 
erradicar. No obstante, las administraciones no dejan de promover campañas y 
protocolos  de  protección  preveyendo  la  aparición  de  casos  de  estas 
enfermedades. Así, aunque Catalunya no registro en el 2017 ningún caso de 
poliovirus  (PV)  importado  ni  derivado  de  la  vacuna  procedente  de  países 
endémicos,  la  ASPCAT  lleva  a  cabo  una  estrecha  vigilancia  en  el  país, 
siguiendo les recomendaciones del Plan estratégico 2013-2018 de la OMS para 
mantener el continente europeo libre de poliomielitis. La globalización hace que 



la población esté en contacto con otros colectivos no vacunados y en países en 
los que determinadas enfermedades no han sido erradicadas, pudiendo sufrir 
determinadas enfermedades incluso en edad adulta. 

Por otra parte, las terapias conocidas como alternativas están aumentando en 
la sociedad, utilizando las redes sociales para su difusión.

El CAC (Consejo de AUdiovisuales de Catalunya, en unión del Departamento 
de Salud y el Colegio de Médicos de Barcelona han realizado una campaña 
para combatir las pseudociencias en internet analizando videos donde pueden 
encontrarse falsos tratamientos para el  cáncer,  alusiones a la quimioterapia 
como veneno. etc.. Salud ha llevado a la fiscalía cinco casos vinculados a las 
pseudociencias. Estas, aprovechando la fragilidad emocional del enfermo y su 
familia ante una grave enfermedad, prometen una curación por unos medios 
que suponen el abandono del tratamiento propuesto por la medicina. Esto ha 
supuesto en muchos casos la muerte del paciente, ya que, al querer recurrir de 
nuevo a la medicina, ello ha sido inútil por ser demasiado tarde para aplicar los 
tratamientos médicos.  Y otro  aspecto que conviene resaltar  es que aun no 
teniendo ningún efecto curativo, desangran económicamente al paciente con 
costosos e inútiles remedios. 

Actuando en esta línea, Sanidad regulará la venta de productos homeopáticos 
a través de la solicitud obligatoria de autorización para su comercialización ante 
la Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios. Según la ministra 
Luisa Carceda, solo se considerarán medicamentos aquellos que tengan una 
evidencia científica curativa. 

Se hace necesaria una ley que regule el uso y difusión de estas terapias de 
una  forma  definitiva.  Únicamente  le  son  aplicables  por  el  momento  como 
control  la  ley  44/2003  de  ordenación  de  los  profesionales  sanitarios.  Los 
centros  no  cuentan  con  profesionales  sanitarios  y  vulneran  también  la  ley 
publicitándose  ofreciendo  soluciones  para  la  salud.  Esta  actividad  está 
reservada  según  nuestro  ordenamiento  jurídico  a  las  profesiones  sanitarias 
tituladas. Las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma tienen la 
responsabilidad de actuar contra los establecimientos de terapias alternativas 
en  lo  que  no  haya  un  licenciado  o  diplomado  sanitario  ejerciendo  estas 
técnicas.  No obstante,  esto no soluciona el  problema. Se actúa en muchos 
casos ante la denuncia. 

La actuación dentro del municipio en espera de unas leyes que regulen estos 
movimientos contra la salud pública es la información y la pedagogía. Por ello 
el Grupo Municipal Ciudadanos propone al Pleno los siguientes acuerdos:

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

ACORDS



1.- Instar a la Junta de Gobierno a hacer una campaña de información pública a 
favor  de  la  vacunación  infantil.  Animando  a  cumplir  los  protocolos  de 
vacunación  e  informando  a  aquellos  colectivos  más  vulnerables  y 
desconocedores del tema. 

2.- Instar a la Junta de Gobierno a ejercer un control informativo y pedagógico 
sobre las vacunas en el  acceso a las guarderías públicas y AMPAS de los 
colegios, informando sobre los recordatorios de vacunación a adolescentes. 

3.- Instar al Estado Español a promulgar una legislación única y definitiva sobre 
las terapias alternativas que regule su control y difusión. 

4.- Instar a la Generalitat  de Catalunya a tomar todas las medidas posibles 
dentro  de  su  competencia  para  la  regulación  y  control  de  las  terapias 
alternativas. 

5.-  Informar  del  contenido  de  esta  moción  al  Ministerio  de  Sanidad,  a  la 
ASPCAT y a la Conselleria de Salut Públic.

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

5.0.4 Proposta de resolució presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA-
E i PDeCAT de declarar Bé Cultural d'Interès Local de l'immoble situat al 
carrer Nou, 11-17 de Sant Vicenç dels Horts

El grup municipal de JuntsxSVH-ERC-AM demana adherir-se a la proposta de 
resolució.

Expedient número: M2412019000004 Declarar Bé Cultural d'Interès Local de 
l'immoble situat al carrer Nou, 11-17 de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
d'ICV-EUiA-E i PDeCAT de declarar Bé Cultural d'Interès Local de l'immoble 
situat al carrer Nou, 11-17 de Sant Vicenç dels Horts.

La Junta de Govern Local del passat 14 de desembre va aprovar inicialment el  
plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  l’adquisició  directa  de 
l’immoble situat al número 11-17 del carrer Nou de Sant Vicenç dels Horts.

Segons el Govern Municipal és imprescindible adquirir aquesta finca per part 
de l’Ajuntament perquè suposadament seria l’únic edifici  a Sant  Vicenç que 
reuniria les característiques idònies per explicar la història del municipi a través 
d’una  restauració  completa  de  l’edifici  i  de  la  museïtzació  dels  espais  més 
emblemàtics que encara es conserven.



El govern municipal considera aquest espai l’idoni per ubicar-hi dependències 
municipals i generar sinèrgies amb la Biblioteca.

El preu de compra seria de més de 750.000€, a banda de la posterior inversió 
per  rehabilitar  l’edifici.  Tot  plegat  serà una operació que costaria  més d’1,5 
milions d’euros a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Considerem que per tal de preservar la vàlua històrica i patrimonial d’aquest 
edifici  i  la  necessitat  de  conservar-ho,  és  necessari  declarar-ho  bé  cultural 
d’Interès Local, tal i com es va fer al juliol de 2017 amb la Casa Santa Eulàlia al  
carrer  de Ramon Camps,  davant  el  potencial  risc que un constructor  privat 
realitzi obres a la finca. També creiem que hi ha alternatives menys costoses a 
l’adquisició  com  poden  ser  la  creació  de  línies  d’ajuda  a  la  rehabilitació  i  
conservació  d’aquests  edificis  històrics,  subvenció  de  l’IBI,  entre  d’altres 
propostes que tenen un impacte menor en les finances municipals

Atès que la competència per a la declaració de béns culturals l’interès local  
correspon al Ple de l’Ajuntament en els municipis de més de cinc mil habitants. 

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

ACORDS

1. Declarar aquest edifici com a Bé Cultural d’Interès Local a fi de poder 
garantir la seva conservació.

2. Finalitzar, en no més de 5 mesos, les tasques d’elaboració del catàleg 
d’edificis amb valor històric i patrimonial a Sant Vicenç dels Horts per tal 
de tenir una visió complerta de l’inventari del patrimoni cultural d’edificis 
que compleixen aquestes característiques i redactar un pla de mesures 
per garantir la conservació d’aquests immobles.

3. Donar compte a l’Arxiu Municipal i als actuals propietaris de l’immoble.

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

5.0.5  Proposta  de  resolució  alternativa  presentada  pel  grup  municipal 
d'ICV-EUiA-E a la moció del grup d'Alternativa d'Esquerres i Pirates per 
estendre el model de tarifació social a Cornellà de Llobregat

El grup municipal d’ICV-EUiA-E demana que es canviï la proposta de resolució 
per un error de transcripció.



La regidor no adscrita, senyora Susana Martín demana adherir-se a la proposta 
de resolució.

Expedient número: M2412019000005 Proposta de resolució alternativa a la 
moció del  grup d'Alternativa  d'Esquerres i  Pirates per estendre el  model  de 
tarifació social a Cornellà de Llobregat. 
Tràmit  relacionat: Proposta  de  resolució  alternativa  presentada  pel  grup 
municipal d'ICV-EUiA-E a la moció del grup d'Alternativa d'Esquerres i Pirates 
per estendre el model de tarifació social a Cornellà de Llobregat.

La crisi  econòmica està colpejant  amb força la societat  catalana,  amb atur, 
precarietat i exclusió social. Els governs de la Generalitat i de l’Estat han estat  
incapaços de revertir la dinàmica d’agreujament de les desigualtats socials en 
alguns  casos  per  omissió  però  també  per  implementació  de  polítiques 
regressives pel que fa a drets laborals i socials. 

L'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha rebut amb 
major  intensitat  les  conseqüències  socials  d’aquesta  crisi  que  encara  avui 
continua afectant amb força els treballadors i les treballadores. L’increment de 
les necessitats socials es produeix també en un període de major dificultat de 
les finances locals per la caiguda dels ingressos dels ajuntaments i la manca 
d’un finançament adequat. Per poder donar resposta a les necessitats socials 
els ajuntaments necessiten un nou marc competencial i de finançament. 

Els  ingressos  municipals  provinents  d’administracions  supramunicipals,  com 
ara i entre altres els que cofinancen les escoles bressol, s’han reduït, i fins i tot 
s’han  incomplert  les  aportacions  acordades  per  la  Generalitat  en  aquesta 
matèria.  Fruit  d’aquest  incompliment,  el  ple  municipal  del  mes de febrer  de 
2018 va aprovar una proposta de resolució on demanava resoldre amb caràcter 
general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol  
municipals i regularitzar el finançament no abonat des del 2012.

Aquesta crisi econòmica i aquestes limitacions de finançament coincideixen en 
el temps amb un període de profundes transformacions de la nostra ciutat que 
s’ha accelerat els darrers anys. El salari mitjà del nostre país amb prou feines 
arriba als 1.000€/mes, per la qual cosa prenen rellevància conceptes com el  
criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de determinar preus públics o 
ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones però de gran 
importància per a la ciutadania. 

La igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat  
municipal és imprescindible, per garantir la seva funció social i que cap ciutadà 
en pugui quedar exclòs per motius econòmics. El criteri de justícia social ha de 
guiar les polítiques redistributives i una fiscalitat progressiva que permetin fer 
efectiva aquesta igualtat d’oportunitats. Les administracions han de promoure 
l’eliminació de totes les barreres que impedeixen l’accés als serveis públics per 
motius econòmics, d’origen, socials o de qualsevol altra mena. 



A Sant Vicenç dels Horts, s’aplica la tarifació social als preus públics de les 
escoles bressol municipals. L’adopció d’una política de taxes o preus públics 
dels  serveis  públics  municipals  segons  la  capacitat  econòmica  dels  usuaris 
esdevé una política fonamental per a l’equitat i la inclusió social i que permet 
superar les barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a determinats serveis i 
activitats municipals. 

La tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei 
segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o 
familiars), establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja 
que cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei. 

Aquesta eina d’equitat i de justícia social es pot estendre a la resta de preus 
públics  dels  serveis  municipals  com  ja  han  fet  altres  poblacions  veïnes. 
Experiències properes i recents també indiquen que l’accés a aquesta tarifació 
dels  serveis  municipals  es  pot  fer  en  un  sòl  tràmit  periòdic  sotmès  a 
actualització segons les variacions de la situació familiar. 

D’altra banda, aquest sistema de tarifació pot oferir millors respostes davant la 
necessitat  d’incrementar  i  enfortir  la  transparència  dels  sistemes  de  preus 
públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels 
usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals. 

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

ACORDS

1. Elaborar un estudi sobre la possible aplicació de la tarifació social a la 
resta  de  serveis  municipals  com  els  abonaments  d’equipaments 
esportius, piscines municipals o espectacles culturals.

2. Implementar un tràmit únic per accedir a la tarifació social dels preus 
públics d’aquells serveis que apliquin aquest sistema.

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

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

La secretària accidental
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