
Ple 21/01/2021

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 1/2021
Caràcter: ordinària
Data: 21 de gener de 2021
Horari: de 19:00:00 a 00:53:00h
Lloc: Sessió Telemàtica

Hi assisteixen:

MIGUEL COMINO HARO
MIREIA VERGÉS ROSELL
ISIDRE MANUEL BAUTISTA COMPTE
FRANCESCA CAPELLADES LADEVESA
JUAN RAMÓN TORRES BLANCO
MARIA PELÀEZ MORENO
XAVIER GÓMEZ ÁLVAREZ
PATRICIA HIGUERAS OVEJERO
MARIA TERESA AYMERICH BOLTÀ
MIGUEL ÁNGEL CAMACHO VEGA
MARIA DEL REMEI CERDÀ HERRERO
ARNAU MATA I DE CASADEMUNT
FINA REINA MORALES
FRANCISCO MANUEL INFANTE SÁNCHEZ
YOLANDA ATIGAS BARBER
JOAQUIM SIMON AYMERICH
ANTOLIN JIMÉNEZ MARTÍN
CARMEN SOFFIATI REQUENA
LIDIA VARGAS GONZÁLEZ
JORDI GIL DORADO
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA

Assistits  per  la  secretària  accidental  senyora  Cristina  Gelabert  Oriol  i 
l’interventor accidental senyor Manuel Moral Flores.

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

1.0.0 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

1.0.1 Aprovació de l'acta de la sessió de data 28 de desembre de 2020.
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret 2020LLDR001422 de data 30 de desembre, 
d’aprovar  la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la pròrroga 
del contracte per obra i servei determinat com a AODL del senyor CGG. 
(G0232019000246)

“Expedient  número:  G0232019000246  Contractació  temporal  com  Agent 
d’Ocupació i de Desenvolupament Local (AODL) per desenvolupar el programa 
corresponent dins del departament d’Agricultura al senyor CGG. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
pròrroga del  contracte per obra i  servei determinat com a AODL del  senyor 
CGG.

Vist l’informe del cap de departament de Promoció Econòmica i Ciutat pel qual  
proposa  la  pròrroga  del  contracte  temporal  vinculat  al  Programa  d’Agents 
d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL)  i  a  la  subvenció  del  Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), ja que en data 17 de desembre de 2020 el 
departament  de Promoció Econòmica va  rebre la  publicació  de la  resolució 
atorgant la subvenció de tres AODL, un dels quals és el senyor Carlos Guirado 
González,  en  referència  a  l’expedient  SOC027/20/000098  i,  justificant  la 
urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  l’esmentada  pròrroga  per 
desenvolupar el programa corresponent.

Atès  que,  en  data  25  de  setembre  de  2020,  es  va  fer  pública  l’Ordre 
TSF/158/2020 de 21 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 
24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

Atès  que,  en  data  4  de  novembre  de  2020,  es  va  fer  pública  la  resolució 
TSF/2820/2020 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues 
dels agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local – AODL), que obria la convocatòria per la pròrroga de 
les  subvencions  destinades  al  Programa  d’agents  d’ocupació  i 
desenvolupament local per la convocatòria de 2020.

Atès que en data 19 de novembre de 2020 s’aprova per Acord de Junta de 
Govern Local pel qual l’Ajuntament presenta la sol·licitud la subvenció i el pla 
de treball anual de l’AODL pel període 2021.

Vist que en data 30 de desembre de 2020 s’ha aprovat per Junta de Govern  
Local l’acceptació de la subvenció atorgada en concepte d’agents d’ocupació i  
desenvolupament local.
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Atès que per decret núm. 2018LLDR002136 de data 28 de desembre de 2018 
es  va  aprovar  la  contractació  temporal,  en  la  modalitat  d’obra  i  servei 
determinat, com a AODL per desenvolupar el programa corresponent dins del 
departament d’Agricultura al senyor Carlos Guirado González amb efectes del 
dia 31 de desembre de 2018 i fins al 30 de desembre de 2019 i, per Decret  
núm. 2020LLDR000020 de data 9 de gener de 2020 es va aprovar la primera 
pròrroga amb efectes del dia 31 de desembre de 2019 i fins al 30 de desembre 
de 2020. 
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 amb l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de 
desembre,  pel  que  es  desenvolupa  l’article  15  del  Reial  Decret  Legislatiu 
2/2015,  de  23  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  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  juliol,  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 la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per a  
l’any 2018, pel qual s’aproven els pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2018  i  que  es  mantenen  vigents  en  virtut  de  la  pròrroga  pressupostària  i  
atenent al fet que encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2020 i aquesta aprovació ha d’estar condicionada al què en 
aquesta Llei es dictamini.

De  conformitat  amb  l’article  15  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós de l’Estatut  dels  Treballadors,  el 
contracte temporal per obra o servei determinat té una durada màxima de tres 
anys, per tant és possible la última pròrroga d’aquest, ja que la durada inicial 
era  d‘un  any,  prorrogant-se  aquest  any  amb  la  primera  pròrroga  i,  ara  es 
proposa una segona i última pròrroga d’un any més, en base a la subvenció 
concedida.

Vist  l’informe del  cap  de recursos  humans i  organització  conforme aquesta 
contractació es va iniciar en data de 31 de desembre de 2018 i finalitza el dia  
30 de desembre de 2020, complint amb els requisits establerts per prorrogar 
els contractes, que forma part de l’expedient.

Vist  l’informe  de  l’interventor  municipal  conforme  existeix  consignació 
pressupostària  per  a  la  part  que ha d’assumir  l’Ajuntament,  condicionada a 
l’aprovació definitiva del pressupost 2021, que forma part de l’expedient.
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Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2019LLDR000999 de 20 de juny de 2019, publicat en el BOP d'11 de juliol de 
2019,  modificat  pel  Decret  de  l'Alcaldia  núm.  2019LLDR001342  de  13  de 
setembre de 2019, publicat en el BOP de 25 de setembre de 2019, modificat 
pel Decret d'Alcaldia núm. 2020LLDR000009 de 7 de gener de 2020, publicat 
en el BOP de 16 de gener de 2020,

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
pròrroga  del  contracte  temporal  per  obra  o  servei  determinat  vinculat  a  la 
subvenció concedida pel  SOC, segons es desprèn de l’informe del  cap del 
departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat.

Segon.- Aprovar la pròrroga del contracte temporal per obra i servei determinat 
del  senyor  Carlos  Guirado  González  com  Agent  d’Ocupació  i  de 
Desenvolupament Local per desenvolupar el programa corresponent dins del 
departament d’Agricultura vinculat a la subvenció concedida pel SOC, com a 
Tècnic Mitjà, enquadrat en el grup de classificació A2, per un any més amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2020 i fins al 30 de desembre de 2021, 
sense possibilitat de pròrroga d’acord amb la normativa.

Tercer.-  Aprovar el compromís de consignació pressupostària per la despesa 
de 39.720,55 € corresponents a retribucions salarials i costos seguretat social 
per  l’exercici  2020,  dels  quals  36.000,00 €  seran subvencionats  pel  SOC i  
3.720,55 € seran assumits per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Quart.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC, al portal de 
transparència 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’Agricultura,  d’Ocupació i 
Empresa,  Promoció  Econòmica,  Economia,  Sistemes  i  Tecnologies  i  a  les 
seccions sindicals.”

2.0.2 Donar compte del decret 2020LLDR001423 de data 30 de desembre, 
d’aprovar  la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la pròrroga 
del contracte per obra i servei determinat com a AODL de la senyora MCC. 
(G0232019000254)

“Expedient  número:  G0232019000254  Contractació  temporal  com  Agent 
d’Ocupació i de desenvolupament local (AODL) per desenvolupar el programa 
corresponent dins del departament de comerç a la senyora MCC. 
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Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
pròrroga del contracte per obra i servei determinat com a AODL de la senyora  
MCC.

Vist l’informe del cap de departament de Promoció Econòmica i Ciutat pel qual  
proposa  la  pròrroga  del  contracte  temporal  vinculat  al  Programa  d’Agents 
d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL)  i  a  la  subvenció  del  Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), ja que en data 17 de desembre de 2020 el 
departament  de Promoció Econòmica va  rebre la  publicació  de la  resolució 
atorgant  la  subvenció  de  tres  AODL,  un  dels  quals  és  la  senyora  Marta 
Castellanos Cortés, en referència a l’expedient SOC027/20/000098 i, justificant 
la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  l’esmentada  pròrroga  per 
desenvolupar el programa corresponent.

Atès  que,  en  data  25  de  setembre  de  2020,  es  va  fer  pública  l’Ordre 
TSF/158/2020 de 21 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 
24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

Atès  que,  en  data  4  de  novembre  de  2020,  es  va  fer  pública  la  resolució 
TSF/2820/2020 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues 
dels agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local – AODL), que obria la convocatòria per la pròrroga de 
les  subvencions  destinades  al  Programa  d’agents  d’ocupació  i 
desenvolupament local per la convocatòria de 2020.

Atès que en data 19 de novembre de 2020 s’aprova per Acord de Junta de 
Govern Local pel qual l’Ajuntament presenta la sol·licitud la subvenció i el pla 
de treball anual de l’AODL pel període 2021.

Vist que en data 30 de desembre de 2020 s’ha aprovat per Junta de Govern  
Local l’acceptació de la subvenció atorgada en concepte d’agents d’ocupació i  
desenvolupament local.

Atès que per decret núm. 2018LLDR002137 de data 28 de desembre de 2018 
es  va  aprovar  la  contractació  temporal,  en  la  modalitat  d’obra  i  servei 
determinat, com a AODL per desenvolupar el programa corresponent dins del 
departament de comerç, grup A, subgrup A2, nivell de destinació 18, amb una 
valoració de 290 punts segons la valoració dels llocs de treball a la senyora 
Marta Castellano Cortés, amb efectes del dia 31 de desembre de 2018 i fins al  
30 de desembre de 2019 i per decret núm. 2020LLDR000019 de data 9 de 
gener de 2020 s’aprovà la pròrroga del contracte temporal amb efectes des del 
dia 31 de desembre de 2019 i fins al 30 de desembre de 2020.

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 amb l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de 
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desembre,  pel  que  es  desenvolupa  l’article  15  del  Reial  Decret  Legislatiu 
2/2015,  de  23  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  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 la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per a  
l’any 2018, pel qual s’aproven els pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2018  i  que  es  mantenen  vigents  en  virtut  de  la  pròrroga  pressupostària  i  
atenent al fet que encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2020 i aquesta aprovació ha d’estar condicionada al què en 
aquesta Llei es dictamini. 

De  conformitat  amb  l’article  15  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós de l’Estatut  dels  Treballadors,  el 
contracte temporal per obra o servei determinat té una durada màxima de tres 
anys, per tant és possible la última pròrroga d’aquest, ja que la durada inicial 
era  d‘un  any,  prorrogant-se  aquest  any  amb  la  primera  pròrroga  i,  ara  es 
proposa una segona i última pròrroga d’un any més, en base a la subvenció 
concedida.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans i Organització conforme aquesta 
contractació es va iniciar en data de 31 de desembre de 2018 i finalitza el dia  
30 de desembre de 2020, complint amb els requisits establerts per prorrogar 
els contractes, que forma part de l’expedient. 

Vist  l’informe  de  l’Interventor  municipal  conforme  existeix  consignació 
pressupostària  per  a  la  part  que ha d’assumir  l’Ajuntament,  condicionada a 
l’aprovació definitiva del pressupost 2021, que forma part de l’expedient.

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2019LLDR000999 de 20 de juny de 2019, publicat en el BOP d'11 de juliol de 
2019,  modificat  pel  Decret  de  l'Alcaldia  núm.  2019LLDR001342  de  13  de 
setembre de 2019, publicat en el BOP de 25 de setembre de 2019, modificat 
pel Decret d'Alcaldia núm. 2020LLDR000009 de 7 de gener de 2020, publicat 
en el BOP de 16 de gener de 2020,

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
pròrroga  del  contracte  temporal  per  obra  o  servei  determinat  vinculat  a  la 
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subvenció concedida pel  SOC, segons es desprèn de l’informe del  cap del 
departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat.

Segon.- Aprovar la pròrroga del contracte temporal per obra i servei determinat 
de  la  senyora  Marta  Castellano  Cortés  com  Agent  d’Ocupació  i  de 
Desenvolupament Local per desenvolupar el programa corresponent dins del 
departament de comerç vinculat  a la subvenció concedida pel  SOC, com a 
Tècnica Mitjana, enquadrada en el grup de classificació A2, per un any més 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2020 i fins al 30 de desembre de 2021, 
sense possibilitat de pròrroga d’acord amb la normativa. 

Tercer.-  Aprovar el compromís de consignació pressupostària per la despesa 
de 39.720,55 € corresponents a retribucions salarials i costos seguretat social 
per  l’exercici  2020,  dels  quals  36.000,00  €  seran  subvencionats  pel  Servei  
d’Ocupació de Catalunya i 3.720,55 € seran assumits per l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts.

Quart.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC, al portal de 
transparència 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  de  Comerç,  d’Ocupació  i 
Empresa,  Promoció  Econòmica,  Economia,  Sistemes  i  Tecnologies  i  a  les 
seccions sindicals.”

2.0.3 Donar compte del decret 2020LLDR001424 de data 30 de desembre i 
ratificat per la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021, sobre 
l’aprovació de la màxima urgència, l'excepcionalitat i la inajornabilitat en 
la contractació temporal com a Tècnica mitjana en programes destinada a 
Treball als Barris a la senyora LCP. (G0232020000108)

“Expedient número:  G0232020000108 Contractació temporal com a Tècnica 
mitjana en programes destinada a Treball als Barris. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat en la contractació temporal com a Tècnica mitjana en programes 
destinada a Treball als Barris a la senyora LCP.

Vist l’informe emès per la Tècnica de Participació i Convivència, en el qual es 
fonamenta  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació de la Tècnica pel programa de barris vinculada al departament de 
Participació  i  Convivència,  atesa  la  necessitat  de  continuar  amb  el 
desenvolupament del projecte i les accions ocupacionals junt amb la tramitació 
justificativa  que  cal  traslladar  de  forma  continuada  a  la  Generalitat  de 
Catalunya.
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Atès que en el mateix informe aporta que en data 18 de desembre s’ha rebut 
una comunicació (adjunta a l’expedient) per correu electrònic del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, on s’avança el resultat de la convocatòria d’enguany 
del  Programa  de  suport  als  territoris  amb  majors  necessitats  de  reequilibri 
territorial  i  social:  Projecte Treball  als barris 2020, pel  que fa a la sol·licitud 
presentada per aquest Ajuntament, en el qual es comunica que en data 11 de 
desembre de 2020 es va reunir l’òrgan col·legiat per tal de celebrar el concurs 
de concurrència competitiva. I que s’adjunta l’annex a la resolució d’atorgament 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Vist  que  la  senyora  Laura  Celada  Peña  va  començar  com  a  Tècnica  de 
Participació i Convivència, en la modalitat d’obra i servei determinat en data 7 
d’octubre  de  2020  i  fins  el  31  de  desembre  de  2020  amb  possibilitat  de 
pròrroga, en cas que prossegueixi amb l’ajut i fins a la resolució definitiva del 
procés selectiu corresponent que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Atès que actualment no es disposa de borsa de Tècnics/ques Mitjà/anes de 
Promoció Econòmica per a poder portar a terme una contractació, degut a que 
la que tenim vigent es troba exhaurida perquè les persones han rebutjat dos 
cops i, actualment ja s’ha aprovat la convocatòria i publicat les bases per iniciar 
el nou procés selectiu per a poder regularitzar aquesta contractació.

Vist el contingut dels articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, en relació a 
l’article 10 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat públic, l’article 125.2 del 
Decret Legislatiu 1/1997.

Atès el que disposen els articles 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 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 2 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  juliol,  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 la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per a  
l’any 2018, pel qual s’aproven els pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2018  i  que  es  mantenen  vigents  en  virtut  de  la  pròrroga  pressupostària  i  
atenent al fet que encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de 
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l’Estat per a l’any 2020 i aquesta aprovació ha d’estar condicionada al què en 
aquesta Llei es dictamini.

Vist l’informe emès pel cap de recursos Humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient.

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

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2019LLDR000999 de 20 de juny de 2019, publicat en el BOP d'11 de juliol de 
2019,  modificat  pel  Decret  de  l'Alcaldia  núm.  2019LLDR001342  de  13  de 
setembre de 2019, publicat en el BOP de 25 de setembre de 2019, modificat 
pel Decret d'Alcaldia núm. 2020LLDR000009 de 7 de gener de 2020, publicat 
en el BOP de 16 de gener de 2020,

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en 
aquesta contractació en base a l’informe emès per la Tècnica de Participació i 
Convivència d’aquest Ajuntament.

Segon.-  Aprovar  la  pròrroga  en  la  contractació  temporal  per  durada 
determinada a temps complert  amb jornada flexible de matí  i/o tarda, en la 
modalitat  d’obra i  servei determinat,  amb caràcter de màxima urgència, a la 
senyora Laura Celada Peña, enquadrada en el grup professional A2, com a 
Tècnica Mitjana en el programa Treball als Barris, amb efectes des del dia 1 de 
gener de 2021 i fins a la resolució del procés selectiu corresponent que en cap 
cas podrà superar els 6 mesos des de l’inici de la seva contractació. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 20.658,42€ (import extret de l’annex aportat de 
la  subvenció  72.862,62  €)  corresponents  a  retribucions  salarials  i  costos 
seguretat social per l’exercici 2021, com a quantitat sol·licitada per al programa 
de la Guàrdia i la Font del Llargarut.

Quart.-  Ratificar  aquest  acord  a  la  propera  Junta  de Govern  Local  que es 
celebri.

Cinquè.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC, publicar al 
Portal de Transparència 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.

Sisé.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Setè.-  Comunicar  el  present  acord  als  departaments  de  Participació  i 
Convivència, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”
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2.0.4 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de 
desembre de 2020, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció 
definitiva  mitjançant  el  sistema concurs  oposició  lliure  d'una  plaça  de 
personal  funcionari  de  carrera  de  l'Escala  d'Administració  Especial, 
subescala  Tècnica,  classe  Tècnica  Superior,  d’Arquitecte  Superior  i  la 
constitució d’una borsa de treball. (RH112020000008)

“Expedient  número:  RH112020000008  Selecció  definitiva  mitjançant  el 
sistema concurs oposició lliure d'una plaça de personal funcionari de carrera de 
l'Escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, classe Tècnica Superior, 
d’Arquitecte Superior.
Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  selecció 
definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure d'una plaça de personal 
funcionari de carrera de l'Escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, 
classe Tècnica Superior, d’Arquitecte Superior i la constitució d’una borsa de 
treball.

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 funcionari.

Atès l’acord municipal 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.

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  de 
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 
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personal temporal que compleixen els requisits marcats en els articles 19.un.3 i 
19.un.9 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i 2018 
(taxa de reposició addicional contractes anteriors a 01/01/2005, i 3 anys abans 
del 31/12/2017).

Atès que aquesta plaça, la número 188, ha estat ocupada ininterrompudament 
abans de l’01/01/2005.

Atès  que  a  l’empara  del  que  disposen  els  articles  9,  69  i  la  Disposició 
Transitòria Quarta de la ja citat RDL 5/2015, en relació amb els articles 22 i 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, Disposicions 
Addicionals 13,  Disposició  Transitòria  4 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’article  61  del  Reial  decret  legislatiu  5/2015,  de 30 d’octubre,  pel  qual  
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i en que 
s’estableix que els processos selectius han de tenir caràcter obert i garantir la 
lliure concurrència. 

Vistos els articles del 42 al 58 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 així  com el  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, el Reial decret 896, de 7 de juny, pel  
qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'ha 
d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local, el 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local i els articles 19.1 de la 
Llei 30/1984, de 2 d’ agost, de Mesures per la Reforma de la Funció Pública, i  
91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local,  
en que s’estableix que la selecció de tot el personal ja sigui funcionari o laboral, 
ha  de  realitzar-se  d’  acord  amb  la  corresponent  oferta  pública  d’ocupació, 
mitjançant convocatòria pública i mitjançant el sistema de concurs, oposició o 
concurs-oposició  lliure,  en  els  que  es  garanteixin,  en  tot  cas,  els  principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat així com el de publicitat.
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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.

Vist l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i Organització que consta a 
l’expedient.
Atesa la necessitat de disposar d’una borsa de treball que permeti contractar 
temporalment personal laboral o nomenaments d’interinitat per ocupar places 
reservades  al  lloc  de  treball  d’Arquitecte/a  Superior  amb  caràcter  urgent, 
excepcional  i  inajornable,  és convenient  aprovar  conjuntament  amb aquesta 
convocatòria, per a la provisió definitiva d’una plaça, la constitució d’una borsa 
de treball  de  persones que hagin  superat  el  procés selectiu  però  no hagin 
obtingut plaça, seguint el mateix ordre de puntuació final i els mateixos criteris 
de prelació en cas d’empat, detallats a les bases de la convocatòria a l’apartat  
constitució borsa de treball.

D’aquesta  manera  suposarà  donar  una  resposta  ràpida  i  eficient  a  les 
necessitats que la gestió diària requereix, disposant d’una borsa de treball per 
ocupar  futures  necessitats  al  lloc  de  treball  d’Arquitecte/a  Superior,  que  es 
puguin produir en el termini de dos anys, a partir de la resolució del procés 
selectiu que donarà lloc aquesta convocatòria.

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2019LLDR001011 de data 25 de juny de 2019, 
publicat en el BOP d'11 de juliol de 2019 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.3 i 19.uno 9 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2017, de 1 plaça (la número 188) de l’escala d’Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic Superior de personal funcionari del Grup A, 
subgrup A1, complement de destinació 24, d’Arquitecte Superior de la plantilla 
de personal funcionari de carrera i amb una puntuació de 480 punts segons la 
Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament.

Segon.-  Aprovar la constitució d’una borsa de treball de persones que hagin 
superat el procés selectiu però no hagin obtingut plaça, amb la finalitat de cobrir 
qualsevol vacant o servei considerat urgent i inajornable que es pugui donar 
amb caràcter excepcional. 

Tercer.- 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.

Quart.- Publicar aquest acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament.
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Cinquè.- Donar compte al proper Ple de l’Ajuntament.

Sisè.-  Notificar als departaments d’Economia, Sistemes i Tecnologies, i a les 
Seccions sindicals.”

2.0.5 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de 
desembre de 2020, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la Selecció 
definitiva  mitjançant  el  sistema concurs  oposició  lliure  d'una  plaça  de 
personal  funcionari  de  carrera  de  l'Escala  d'Administració  Especial, 
subescala  Tècnica,  classe  Tècnica  Mitjà,  d’Enginyer/a  Tècnic/a. 
(RH112020000009)

“Expedient  número:  RH112020000009  Selecció  definitiva  mitjançant  el 
sistema concurs oposició lliure d'una plaça de personal funcionari de carrera de 
l'Escala  d'Administració  Especial,  subescala  Tècnica,  classe  Tècnica  Mitjà, 
d’Enginyer/a Tècnic/a.
Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la  Selecció 
definitiva mitjançant el sistema concurs oposició lliure d'una plaça de personal 
funcionari de carrera de l'Escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, 
classe Tècnica Mitjà, d’Enginyer/a Tècnic/a.

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 funcionari.

Atès l’acord municipal signat amb la representació dels empleats públics i de 
les seccions sindicals de CCOO, CSIF i, 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.

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  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pel període 2017-2019.
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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 els articles 19.un.3 i 
19.un.9 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i 2018 
(taxa de reposició addicional contractes anteriors a 01/01/2005, i 3 anys abans 
del 31/12/2017) .
Atès que aquesta plaça, la número 46, ha estat ocupada ininterrompudament 
abans de l’31/12/2016.

Atès  que  a  l’empara  del  que  disposen  els  articles  9,  69  i  la  Disposició 
Transitòria Quarta de la ja citat RDL 5/2015, en relació amb els articles 22 i 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, Disposicions 
Addicionals 13,  Disposició  Transitòria  4 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’article  61  del  Reial  decret  legislatiu  5/2015,  de 30 d’octubre,  pel  qual  
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i en que 
s’estableix que els processos selectius han de tenir caràcter obert i garantir la 
lliure concurrència. 

Vistos els articles del 42 al 58 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 així  com el  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, el Reial decret 896, de 7 de juny, pel  
qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'ha 
d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local, el 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local i els articles 19.1 de la 
Llei 30/1984, de 2 d’ agost, de Mesures per la Reforma de la Funció Pública, i  
91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local,  
en que s’estableix que la selecció de tot el personal ja sigui funcionari o laboral, 
ha  de  realitzar-se  d’  acord  amb  la  corresponent  oferta  pública  d’ocupació, 
mitjançant convocatòria pública i mitjançant el sistema de concurs, oposició o 
concurs-oposició  lliure,  en  els  que es  garanteixin,  en  tot  casa,  els  principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat així com el de publicitat.
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Atesa la necessitat de disposar d’una borsa de treball que permeti contractar 
temporalment personal laboral o nomenaments d’interinitat per ocupar places 
reservades  al  lloc  de  treball  d’Enginyer/a  Tècnic  amb  caràcter  urgent, 
excepcional  i  inajornable,  és convenient  aprovar  conjuntament  amb aquesta 
convocatòria, per a la provisió definitiva d’una plaça, la constitució d’una borsa 
de treball  de  persones que hagin  superat  el  procés selectiu  però  no hagin 
obtingut plaça, seguint el mateix ordre de puntuació final i els mateixos criteris 
de prelació en cas d’empat, detallats a les bases de la convocatòria a l’apartat  
constitució borsa de treball.
D’aquesta  manera  suposarà  donar  una  resposta  ràpida  i  eficient  a  les 
necessitats que la gestió diària requereix, disposant d’una borsa de treball per 
ocupar futures necessitats al lloc de treball d’Enginyer Tècnic, que es puguin 
produir en el termini de dos anys, a partir de la resolució del procés selectiu que 
donarà lloc aquesta convocatòria.

Vist l’informe d’Intervenció, conforme existeix crèdit pressupostari suficient per 
a fer front a aquesta selecció i que consta a l’expedient d’aprovació de l’Oferta  
Pública d’Ocupació per a l’any 2017.

Vist l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i Organització de data 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 2019LLDR001011 de data 25 de juny de 2019, 
publicat en el BOP d'11 de juliol de 2019 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.3 i 19.uno 9 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2017,  de  1 plaça (la  número 46)  de  l’escala  d’Administració  Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic-a Mitjà de personal funcionari del Grup A, 
subgrup A2, complement de destinació 22, d’Enginyer-a Tècnic-a de la plantilla 
de personal funcionari de carrera i amb una puntuació de 363 punts segons la 
Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament.

Segon.- Aprovar la constitució d’una borsa de treball de persones que hagin 
superat el procés selectiu però no hagin obtingut plaça, amb la finalitat de cobrir 
qualsevol vacant o servei considerat urgent i inajornable que es pugui donar 
amb caràcter excepcional.

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

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

Sisè- Notificar als departaments d’Economia, Sistemes i Tecnologies, i a les 
Seccions sindicals.”

2.0.6 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de 
desembre de 2020, d’aprovar  les bases i convocatòria per a la selecció 
definitiva  mitjançant  el  sistema  concurs  oposició  lliure  d’una  plaça 
d’Auxiliar  Administratiu/va  de  la  plantilla  de  personal  laboral. 
(RH112020000016)

“Expedient  número:  RH112020000016  Selecció  definitiva  mitjançant  el 
sistema  concurs  oposició  lliure  d’una  plaça  d’Auxiliar  Administratiu  de  la 
plantilla de personal laboral.
Tràmit relacionat: Aprovar les bases i convocatòria per a la selecció definitiva 
mitjançant  el  sistema  concurs  oposició  lliure  d’una  plaça  d’Auxiliar 
Administratiu/va de la plantilla de personal laboral.

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 funcionari.

Atès l’acord municipal 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.

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  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pel període 2017-2019.
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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 els articles 19.un.3 i 
19.un.9 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i 2018 
(taxa de reposició addicional contractes anteriors a 01/01/2005, i 3 anys abans 
del 31/12/2017) .

Atès que aquesta plaça, la número 381, ha estat ocupada ininterrompudament 
abans del 31de desembre de 2016.
Atès que a l’empara del que disposen els 11, 69 i les Disposicions Transitòries 
Segona i Quarta del RDL 5/2015, en relació amb els articles 27 i 21 de la Llei  
30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, dels articles 2.2c, 
68,  69,  Disposicions  Addicionals  13,  Disposició  Transitòria  4  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 municipal 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’article  61  del  Reial  decret  legislatiu  5/2015,  de 30 d’octubre,  pel  qual  
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i en que 
s’estableix que els processos selectius han de tenir caràcter obert i garantir la 
lliure concurrència 

Vistos els articles del 42 al 58 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 així  com el  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, el Reial decret 896, de 7 de juny, pel  
qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'ha 
d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local, el 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local i els articles 19.1 de la 
Llei 30/1984, de 2 d’ agost, de Mesures per la Reforma de la Funció Pública, i  
91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local,  
en que s’estableix que la selecció de tot el personal ja sigui funcionari o laboral, 
ha  de  realitzar-se  d’  acord  amb  la  corresponent  oferta  pública  d’ocupació, 
mitjançant convocatòria pública i mitjançant el sistema de concurs, oposició o 
concurs-oposició  lliure,  en  els  que  es  garanteixin,  en  tot  cas,  els  principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat així com el de publicitat.
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Vist l’informe d’Intervenció, conforme existeix crèdit pressupostari suficient per 
a fer front a aquesta selecció per a l’accés definitiu a l’ocupació pública i que 
consta  a  l’expedient  d’aprovació  de  l’Oferta  Pública  d’Ocupació  per  a  l’any 
2017.

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 2019LLDR001011 de data 25 de juny de 2019, 
publicat en el BOP d'11 de juliol de 2019 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.3 i 19.uno 9 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any  2017,  de  1  plaça  (la  número  381)  d’Auxiliar  Administratiu/va,  grup  C, 
subgrup C2, de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament. 

Segon.-  Aprovar la constitució d’una borsa de treball de persones que hagin 
superat el procés selectiu però no hagin obtingut plaça, amb la finalitat de cobrir 
qualsevol vacant o servei considerat urgent i inajornable que es pugui donar 
amb caràcter excepcional. 

Tercer.- 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, així com al Portal de Transparència d’aquest Ajuntament.

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

Cinquè.- Notificar als departaments d’Economia, Sistemes i Tecnologies, i a les 
Seccions sindicals.”

3.0.0 ECONOMIA I HISENDA

3.0.1  Aprovació  de  l'expedient  número  1  de  modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021. (EC102021000001)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient número: EC102021000001 Expedient número 1 de modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021. 
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Tràmit  relacionat: Aprovació  de  l'expedient  número  1  de  modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021.

Atès la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i no poden 
ser  ajornades fins  el  proper  exercici  sense produir  un  greu afebliment  dels 
interessos de l'Ajuntament i tenint present que aquestes despeses no disposen 
de consignació pressupostària, sent necessària la tramitació d'un expedient de 
modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari,  
finançat amb Baixa d’aplicacions pressupostàries de  despeses.
 
FONAMENTS DE DRET

La normativa jurídica està recollida fonamentalment  als  articles 172 a 182 i 
disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text  refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, als 
articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990 i als articles 8 al 17 de les bases 
d’execució del pressupost 2021

A  l'expedient  s'ha  d'especificar  l’aplicació  pressupostària  concreta  que  s'ha 
d'incrementar o crear i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat.

El finançament del crèdit extraordinari es pot fer a càrrec del romanent líquid de 
tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en 
el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses 
d'altres aplicacions pressupostàries no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions  de  les  quals  s'estimin  reduïbles  sense  pertorbació  del  respectiu 
servei.

Tanmateix,  a  l'expedient  s'ha  d'acreditar  que  els  ingressos  previstos  en  el 
pressupost s'han fet amb normalitat, tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.

L’aprovació d’aquest expedient és competència del Ple de la corporació i són 
d’aplicació  les  mateixes  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat 
previstes a l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  
refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  per  a  l’aprovació  del 
pressupost.

Vistos els informes del tècnic corresponent i l’informe favorable de l’interventor 
que consta a l’expedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant  suplement de crèdit i crèdit extraordinari i  
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finançat  amb  Baixa  d’aplicacions  pressupostàries  de   despeses,  segons  el 
següent detall:

Exe Org Prog Econòm Descripció Import €
2021 421  323  48103  Educació: Conveni Escola IRIS                 1.725
2021 421  323  48102 Educació: Conveni Escola La Guàrdia 1.725
2021 421  323  48104 Educació: Conveni Escola Sant Jordi 1.725
2021 421  323  48105 Educació: Conveni Escola Sant Antoni 1.725
2021 421  323  48110 Educació: Conveni Escola La Vinyala 1.725
2021 421  323  48111 Educació: Conveni Escola Sant Josep 3.450
2021 421  323  48112 Educació: Conveni Escola Joan Juncadella 3.450
2021 421  323  48113 Educació: Conveni Escola Sant Vicenç 3.450
2021 421  323  48114 Educació: Conveni Escola La Immaculada 1.725
2021 421  324 48115 Educació: Conveni Institut G. Mistral 3.500
2021 421  324 48116 Educació: Conveni Institut F. Mompou 3.500
2021 421  324 48117 Educació: Conveni Institut Salesians 3.500

IMPORT TOTAL                31.200
Finançament :

Baixa aplicació pressupostària de despeses:

2021 421 325 48101 Educació: Ajuts AMPAs i centres educatius             31.200

Segon.- Que un cop transcorregut el termini d'exposició al públic a l'efecte de 
reclamacions i al·legacions, previst als article 169 i 177 del Text Refós de la Llei 
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  sense  que  s'hi  hagi  interposat  cap 
reclamació  o  al·legació,  s'entengui  definitivament  aprovat  l'expedient  de 
modificacions de crèdit núm. 1 de modificació de crèdits mitjançant Suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari. 

4.0.0 SERVEIS SOCIALS

4.0.1 Aprovar l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del 
Contracte  Programa 2016-2019 entre del  Departament  de Treball,  Afers 
Socials  i  Famílies  i  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  per  a  la 
coordinació, la cooperació i la col•laboració en matèria de serveis socials, 
altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d’igualtat. 
(G0432016000013)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient número: G0432016000013 Contracte Programa 2016-2019  entre 
del  Departament de Treball,  Afers Socials  i  Famílies i  l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 
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Tràmit relacionat: Aprovar l’addenda pel manteniment de la vigència per al 
2021 del  Contracte Programa 2016-2019 entre del  Departament  de Treball, 
Afers  Socials  i  Famílies  i  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç dels  Horts,  per  a  la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

En data 16 de desembre de 2016 la  Junta de Govern  Local  va  aprovar  la 
signatura de l’addenda a la Fitxa núm. 1 del Contracte Programa en matèria de 
serveis  socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques 
d’igualtat  entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  el  Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per al període 2016-2019

En  data  23  de  novembre  de  2018  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar 
l’addenda al Contracte Programa 2016-2019, entre el Departament de Treball,  
Afers  Socials  i  Famílies  i  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  per  als 
exercicis 2018 i 2019. Acord que va ser ratificat pel Ple del 20 de desembre de 
2019.

En data 15 d’octubre de 2020, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’addenda del  
Contracte  Programa  2016-2019  per  a  la  implementació  de  mesures 
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 
durant l’exercici 2020, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

En Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020 i ratificat al Ple 
Municipal  de  data  28  de  desembre  de  2020  es  va  aprovar  l’ampliació  de 
l’addenda  del  Contracte  Programa  2016-2019  per  a  la  implementació  de 
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la 
covid-19 durant l’exercici 2020, entre el Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

En Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020 i ratificat al Ple 
Municipal  de  data  28  de  desembre  de  2020  es  va  aprovar  es  va  aprovar 
l’addenda  complementària  del  Contracte  Programa  2016  –  2019  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al  
benestar  social  i  polítiques  d'igualtat  per  a  la  implementació  de  mesures 
extraordinàries en relació a l'impacte social del a pandemia de la COVID-19 a 
les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i 
els joves en situació d'atur.

En  data  8  de  desembre  de  2020  va  entrar  per  registre  electrònic  de 
l’Ajuntament la proposta d’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 
del  Contracte Programa 2016-2019 entre del  Departament de Treball,  Afers 
Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
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Vist que el fons de finançament que aportarà el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a l’exercici 2021 és el següent:

Fitxa 01 – Ajuts d’urgència socials                                                       19.189,00€

Fitxa 01 – Ajuts d’urgències socials – Pobresa energètica                  27.624,11€

Fitxa 01 – Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm)                    319.371,58€

Fitxa 01 – SAD dependència                                                             415.029,00€

Fitxa 01 – SAD Social                                                                          55.379,62€

Fitxa 02.1 – SIS Servei d’atenció diürna                                              40.000,00€

Fitxa 07.1 – Migracions i ciutadania: Programes i accions

cofinançades pel FSE                                                     6.772,86€

Fitxa 07.2 – Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social

altres programes i accions                                                                     7.141,14€

Fitxa 29.1 – Acció comunitària - Programa de desenvolupament 

Comunitari                                                                                            25.000,00€

Fitxa 37 – Plans i mesures d’igualtat en el treball                                     342,00€

Fitxa 43 – Plans locals i comarcals de Joventut                                    8.145,00€

      

     TOTAL     923.994,31€

Vist l’informe tècnic emès per la Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, que 
justifica la necessitat i conveniència d’aprovar l’addenda  pel manteniment de la 
vigència per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019 entre del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 
per  a  la  coordinació,  la  cooperació  i  la  col·laboració  en  matèria  de  serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic, 
caràcter no contractual de l’activitat, que s’adjunta a l’expedient, en compliment 
de  l’article  111  de  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com article 47 
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Atesa la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
l’administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua 
d’acord  amb  els  principis  d’eficàcia,  jerarquia,  descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
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Vist  l’article  191  del  Text  Refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la 
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes 
d’interès  comú,  per  tal  d’instrumentar  fórmules  d’assistència  i  cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa.

Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer  
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.

Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els 
convenis que afectin  terceres persones,  els  que comportin  una alteració  de 
l’exercici  de les competències de les administracions,  organismes o entitats 
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per 
llei  o  per  reglament  només  són  eficaços  si,  un  cop  signats,  són  publicats 
íntegrament  en  els  diaris  o  butlletins  oficials  corresponents  de  les 
administracions implicades.

Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests  documents  i  relacionades  a  l’article  49  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant.

Atès  el  caràcter  voluntari  i  base  negocial  que  tenen  els  convenis 
interadministratius,  com  s’assenyala  a  l’apartat  primer  de  l’article  304  del 
ROAS,  que permet  que  les  administracions  intervinents  estipulin  en  termes 
d’igualtat.

Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests documents i relacionades a l’article 308 del ROAS.

Atès  el  que  es  desprèn  de  l’informe  d’Intervenció  que  s’acompanya  a 
l’expedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar  l’addenda pel  manteniment  de la  vigència per al  2021 del 
Contracte Programa 2016-2019 entre del Departament de Treball, Afers Socials 
i  Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a la coordinació,  la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, , tot això d’acord amb el text de 
la minuta de l’addenda al conveni que s’adjunta a l’acord.
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Segon.-  Acceptar la proposta econòmica vinculada per l’any 2021 atenent al 
següent desglossament:

Fitxa 01 – Ajuts d’urgència socials                                                       19.189,00€

Fitxa 01 – Ajuts d’urgències socials – Pobresa energètica                  27.624,11€

Fitxa 01 – Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm)                    319.371,58€

Fitxa 01 – SAD dependència                                                             415.029,00€

Fitxa 01 – SAD Social                                                                          55.379,62€

Fitxa 02.1 – SIS Servei d’atenció diürna                                              40.000,00€

Fitxa 07.1 – Migracions i ciutadania: Programes i accions

cofinançades pel FSE                                                     6.772,86€

Fitxa 07.2 – Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social

altres programes i accions                                                                     7.141,14€

Fitxa 29.1 – Acció comunitària - Programa de desenvolupament 

Comunitari                                                                                            25.000,00€

Fitxa 37 – Plans i mesures d’igualtat en el treball                                     342,00€

Fitxa 43 – Plans locals i comarcals de Joventut                                    8.145,00€

      

     TOTAL     923.994,31€

Tercer.- Notificar aquesta Resolució al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, adjuntant-li amb la notificació l’addenda al conveni que s’aprova per 
aquesta  Resolució,  la  qual  haurà  de  ser  retornada  per  l’esmentada 
Administració a aquest Ajuntament degudament formalitzada amb la signatura 
del  Conseller  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  significant  a  la  citada 
Administració  que,  per  aplicació  del  que  disposa  l’article  112.1  de  la  Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.

Quart.- Publicar íntegrament el conveni de col·laboració al Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona (BOPB), per aplicació del que disposa l’article 112.2 de 
la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques, així com un anunci de referència sobre l’aprovació i 
signatura d’aquest conveni a DOGC. 
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Cinquè.-  Informar al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat en compliment del que disposa l’article 14 i la disposició addicional 
novena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació  i  bon  govern  (LTAIPBG),  i  publicar  al  Portal  de  Transparència 
d’aquest Ajuntament. 

Sisè.- Comunicar  el  present  acord  al  Departament  d’Intervenció  I  als 
departaments corresponents. 

5.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

5.0.1 Desestimar les al·legacions presentades i aprovar provisionalment la 
Modificiació puntual del Pla General Metropolità per a la implantació d’una 
residència pública de gent gran i  centre de dia a l’illa  d’equipaments i 
d’espais lliures del Molí dels Frares que incorpora canvis no substancials. 
(T2102020000001)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 18 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (7) i Cs (3), i 2 abstencions 
del  grup  municipal  SVCP  (2),  acorda  aprovar  la  proposta  de  resolució 
transcrita a tots els efectes legals.

Expedient  número: T2102020000001  Modificació  puntual  del  Pla  General 
Metropolità per a la implantació d’una residència pública de gent gran i centre 
de dia a l’illa d’equipaments i d’espais lliures del Molí dels Frares. 
Tràmit  relacionat: Desestimar  les  al·legacions  presentades  i  aprovar 
provisionalment  la  Modificiació  puntual  del  Pla  General  Metropolità  per  a  la 
implantació  d’una  residència  pública  de  gent  gran  i  centre  de  dia  a  l’illa 
d’equipaments i d’espais lliures del Molí dels Frares que incorpora canvis no 
substancials.

El   Ple   municipal,  en   data   15   d’octubre   de   2020,   ha   adoptat   l’acord 
d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la modificació puntual del 
Pla General Metropolità per a la implantació d’una residència pública de gent 
gran i centre de dia a l’illa d’equipaments i d’espais lliures del Molí dels Frares ,  
al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, i sotmetre   aquest   acord   a   un  
tràmit   d’informació   pública   d’un   mes, comptador des de l’endemà de la  
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al portal telemàtic 
de l’Ajuntament: www.svh.cat i informar mitjançant un diari de premsa periòdica 
nacional de més divulgació en l’àmbit municipal.

El projecte va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al  
Diari ARA el 5 de novembre de 2020 i el 17 de novembre de 2020 a la web  
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municipal,  per termini d’un mes. El termini de publicació finalitzava el 18 de 
desembre de 2020. 

Durant el termini d’exposició pública, en data 2 de novembre de 2020, el Sr. 
Jordi Gil Dorado, en representació del grup municipal Sant Vicenç en Comú  
Podem de Sant Vicenç dels Horts presentà al·legacions a l’aprovació inicial de 
l’esmentada modificació de PGM. 

El 12 de gener de 2021 l’arquitecte municipal emet informe que es transcriu a 
continuació:

“ASSUMPTE:  informe  tècnic  de  la  Modificació  puntual  del  Pla  General  
Metropolità per a la implantació d’una residència pública de gent gran i centre de  
dia a l’illa d’equipaments i d’espais lliures del Molí dels Frares.

L’objectiu del Pla és possibilitar la implantació d’un edifici destinat a residència pública  
per a gent gran i a centre de dia als terrenys  situats a l’illa d’equipaments i d’espais  
lliures del Molí del Frares.

L’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el consorci de Salut i Social de Catalunya SA  
van acordar impulsar la construcció d’un complex  assistencial públic  proveïdor de  
serveis per a la gent gran. En concret es proposa construir una residència amb 82  
places i un centre de dia amb una capacitat de 20 places.  
En aquest  sentit,  els tècnics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona han redactat un 
avantprojecte de la residència de gent gran i centre de dia. La present  modificació  
puntual adapta els paràmetres urbanístic d’acord amb l’avantprojecte de l’equipament. 

La modificació puntual de PGM delimita dos subàmbits que abasten 5.445 m2. Un  
subàmbit  correspon als sòls  on s’implantarà la residència de gent gran i centre de dia  
situada al carrer B i l’altre correspon a  l’equipament municipal del Molí dels Frares i  
els sòls adjacents situat al carrer E.

Antecedents urbanístics i planejament vigent

El Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976,  classificava  
aquest  sòls  d’urbanitzable  delimitat  i  el  qualificava  de  zona  de  desenvolupament  
industrial, clau 22b. 

El  Pla  Parcial   sector  SV80,  Sant  Josep  Industrial  Molí  dels  Frares,  aprovat  
definitivament el 23 de gener de 1991 i publicat el 5 d’abril de 1991, tenia per objecte  
desenvolupar el sector industrial tot concretant les cessions de sistemes d’acord amb  
els estàndards fixats per la Normativa urbanística del PGM i establint els paràmetres  
d’ordenació de les diferents zones industrials.

La Modificació de Pla Parcial del sector industrial SV-80, “Molí dels Frares”, aprovat  
definitivament  el 28 de novembre de 1998 i publicat el  12 de gener de 1999, refà  
integralment la proposta realitzada pel PP SV-80. La modificació identifica el Molí dels  
Frares  com  un  element  important  del  sector  que  cal  preservar  qualificant-lo  
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d’equipament  i   definint  una  zona  verda   al  voltant  d’aquest  per  donar-li  més  
protagonisme.

La Modificació puntual del Pla parcial del sector industrial Molí dels Frares, en l'àmbit  
de dues finques situades al carrer E,  aprovat definitivament  el 15 de desembre  de  
2004  i  publicat  el   13  de  gener  de  2005,  proposa  redistribuir  els  sòls  qualificats  
d’equipament  del  sector  amb l’objectiu  de disposar  d’uns  terrenys per implantar  la  
comissaria dels Mossos d’Esquadra situat a la cantonada amb els carrers B i E i d’un  
magatzem  situat  al  carrer  E.  El  Pla   defineix  els  paràmetres  d’ordenació  de  
l’equipament del Molí dels Frares i del destinat a la construcció de la  comissaria.

La Modificació puntual del Pla general metropolità d'àmbit  discontinu de les finques  
situades a la cantonada dels carrers Santander, Claverol i l'avinguda de Torrelles; a la  
plaça de la Pau i el carrer Mestre Ramon Camps; al carrer camí de les Canetes (Parc  
del Pi Gros); al carrer C, B i E; i al carrer de Sant Domènec, SV 192, Sant Antoni  
Residencial  (MPGM  2013),  aprovat  definitivament  el  13  de  novembre  de  2012  i  
publicat  el  14  de  març  de  2013,   abasta  un  àmbit  discontinu.  L’objecte  de  la  
modificació en el subàmbit del Molí dels Frares és ajustar els límits del sòl qualificat  
d’equipament per adaptar-la a la construcció existent i eliminar l’afectació per sistema 
d’espais lliures. Així mateix, el pla urbanístic proposa modificar alguns dels paràmetres  
d’ordenació d’aquest equipament.

La Modificació puntual del Pla general metropolità de les zones verdes per a la creació  
d'un parc central,  parc del  Pi  Gros (d’ara  endavant  MPGM de les Zones Verdes),  
aprovat definitivament el 29 de juny de 2018 i publicat el 14 de setembre de 2018,  
també  abasta diferents subàmbits.  El  pla defineix  una nova reserva d’equipament  
situada al carrer B i fixa els paràmetres d’ordenació: 

-  Usos  admesos:  els  esportius  i  recreatius,  docents,  sanitaris-
assistencials,  culturals,  tècnics-administratius,  religiós  i  de  
seguretat, d’acord amb l’especificat a l’article 212 de les normes  
urbanístiques del PGM.

- Índex d’edificabilitat net total 1,20 m²st/m²sòl
- Ocupació màxima 80% 
- Nombre màxim de plantes PB+2Pp 
- Alçada reguladora màxima 12,00 m 
-  Per  a  la  resta  de  construccions  i  instal·lacions  vinculades  a  

l’equipament,  les condicions que es derivin de les necessitats  
funcionals de cadascuna d’elles, en cas que fossin necessàries  
per a la dotació. 

- Les instal·lacions no cobertes (pistes de tennis, piscines, etc.)  
computaran  a  efectes  d’ocupació,  però  no  a  efectes  
d’edificabilitat. 

El Molí dels Frares és un bé que va ser inclòs al Catàleg de patrimoni del municipi  
mitjançant  anotació  preventiva  al  registre  dels  béns   catalogables,  aprovat  
definitivament el 4 de desembre de 1986 i publicat el 12 de novembre de 2011.

Proposta de modificació
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A fi  de  garantir  i  millorar  la  funcionalitat  de  la  futura  dotació  pública  és  necessari  
incrementar les reserves d’equipament delimitat per la MPGM de les zones verdes per  
a la creació d'un parc central i modificar o definir amb major detall alguns paràmetres  
d’ordenació urbanística.

Per  compensar  l’increment  de  sòls  destinats  al  nou  equipament  es  proposa  una  
reordenació dels  espais lliures existents i  de l’equipament  del Molí  dels Frares.  La  
proposta   manté    la  superfície  i   la  funcionalitat  dels  espais  lliures,  així  com la  
conformitat amb el planejament urbanístic  del complex edificatori del Molí dels Frares.  
En  aquests  sentit  el  Pla  proposa  realitzar  uns  ajustos  en  alguns  dels  paràmetres  
d’ordenació dels sòls destinats a equipament del Molí dels Frares.

En relació als paràmetres d’ordenació del nou equipament, s’incrementa l’edificabilitat  
atès que el sostre màxim fixat pel planejament vigent és insuficient per implantar el  
programa de la residència pública amb una qualitat mínima dels espais pel que fa a la  
salubritat  i  a  l'assolellament   d'aquests.  En  aquest  sentit,  si  mantinguéssim 
l’edificabilitat  fixada pel  planejament  vigent  ,  molts  dels  espais  comuns haurien de  
situar-se  en plantes  soterrani  amb la  consegüent  pèrdua de qualitat  i  confort  dels  
espais.
Així mateix, es defineix amb detall els paràmetres d’ordenació amb l’objectiu d’adaptar  
l’equipament a les condicions orogràfiques del terreny i les condicions edificatories  del  
seu  entorn.

En concret, el present pla proposa:

1. Incrementar  els sòls qualificats d’equipament a l’àmbit on s’ha d’implantar la  
nova residència en 275 m2.

2. Esmenar  l’errada  del  planejament  vigent  referent  a  la  delimitació  de  la  
comissaria dels Mossos d’esquadra. Aquest ajust del límit implica un increment  
de 64 m2 dels sòls destinats a l’equipament de la comissaria. 

3. Reajustar la delimitació dels espais lliures i de l’equipament existent del Molí  
dels Frares,  mantenint tant la superfície  com la funcionalitat dels espais lliures  
existents.

4. Definir  amb  detall  els  paràmetres  els  paràmetres  d’ordenació  del  nou  
equipament destinat a residència de gent gran i centre de dia:

- Ús: sanitari assistencial
- Índex d’edificabilitat: 1,5 m2st/m2sòl
- Ocupació màxima: 80%
- Alçada reguladora màxima: 12 m
- Nombre màxim de plantes : 4 plantes ( 3 plantes per sobre de la cota de  

referència de l’ARM i una planta per sota).
- Separació a carrer: 4,5 m
- Separació  a la finca dels mossos d’esquadra: 8 m
- Edificacions auxiliars: en l’espai lliure  situat en la cantonada nord-oest  

de l’equipament.
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5. Ajustar l'edificabilitat i l’ocupació de l’equipament del Moli dels Frares:

- Índex d’edificabilitat: 1 m2st/m2sòl
- Ocupació màxima: 60%

Quadre comparatiu planejament urbanístic vigent i proposat:

La  present  modificació  dona  compliment  a  l’article  97  del  Text  Refós  de  la  Llei  
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, en endavant TRLU, referent a la  
justificació  de  la  modificació  del  planejament  vigent,  atès  que  queda  palès  la  
necessitat  de la iniciativa,  l’oportunitat  i  la conveniència  amb relació als interessos  
públics concurrents. 
La proposta de la modificació no concorre en cap dels supòsits de valoració negativa  
de les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic generals  
establerts a l’article 97.2. 
En aquest sentit, el pla  acredita que l’ordenació proposada  és coherent amb el model  
d’ordenació  establert  pel  planejament  urbanístic  general  vigent  ,  no  entra  en  
contradicció amb els principis  de desenvolupament  urbanístic sostenible  i  acredita  
també, el manteniment de  la superfície i la  funcionalitat  dels espais lliures.
Així mateix , la modificació del sistema d’espais lliures proposat té condició d’ajust en  
tant  que no s’altera la  seva localització  i  funcionalitat  i  per  tant  la  proposta no es  
considera subjecte al tràmit establert per l’article 98 del TRLU.
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La present Modificació de PGM incorpora els següents ajustos respecte el document  
aprovat inicialment: 

1. S’ha  incorporat  el  següent  text  en  l’apartat  2.2  Justificació  jurídica:  “La  
modificació del sistema d’espais lliures proposat té condició d’ajust en tant que  
no  s’altera  la  seva  localització  i  funcionalitat  i  per  tant  la  proposta  no  es  
considera subjecte al tràmit establert per l’article 98 del TRLU”

2. S’han  incorporat  3  imatges  en  l’aparat  2.3  Descripció  de  la  proposta  
d’ordenació  en  les  que  es  poden  apreciar  l’adequada  integració  del  volum 
proposat respecte les edificacions veïnes existents. 

3. S’ha  substituït  el  text  de  l’article  2.9  de  la  normativa  urbanística  “Les  
instal·lacions  no  cobertes  (pistes  esportives,  piscines,  etc.)  computaran  a  
efectes  d’ocupació,  però  no  a  efectes  d’edificabilitat”  per  “Les  edificacions  
auxiliar  computaran  a  efectes  d’ocupació  i  d’edificabilitat  ,excepte  les  
instal·lacions no cobertes (pistes esportives, piscines, etc.), que no computaran  
a efectes d’edificabilitat”.

Tramitació de la MPGM

En data 15 d’octubre de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va  
acordar aprovar inicialment la  Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la  
implantació d’una residència pública de gent gran i centre de dia a l’illa d’equipaments  
i d’espais lliures del Molí dels Frares i sotmetre l’expedient a informació pública durant  
un mes, així com donar publicitat de l’acord a la web municipal. 

Informes Sectorials 

Atès  que   la  present  proposta  no  suposa  diferències  significatives  respecte  el  
planejament vigent i s’observa que no hi han administracions sectorials afectades pel  
pla, no es va  sol·licitar informe a cap ens.

Al·legacions.

En data 2 de novembre de 2020 Jordi Gil Dorada en representació del grup municipal  
Sant Vicenç en Comú-Podem presenta la següents al·legacions.

1. Considera que la decisió urbanística sobre l’emplaçament de la residència de  
gent gran és errònia. Assenyala uns terrenys situats al carrer Salvador Allende  
com a emplaçament més òptim per la residència. En aquest sentit, considera  
que el document urbanístic hauria de justificar perquè descarta l’emplaçament  
proposat  per  l’al.legant.  Així  mateix  considera  que  el  fet  d’implantar  l’ús  
d’equipament  sanitari-assisitencial  en  l’àmbit  delimitat  per  la  modificació  de  
PGM no suposa una projecció adequada dels interessos públics.
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Es desestima la primera al·legació atès que des del punt de vista urbanístic, la  
Modificació  puntual  de PGM manté  l’ús  sanitari-assistencial  ja  previst  en  el  
planejament urbanístic vigent.
En aquest sentit, la proposta es centra principalment en incorporar una petita  
porció de terreny als sòls  destinats a l’equipament i en regular els paràmetres  
edificatoris a fi de poder implantar la residència  projectada per l’equip redactor  
de l’AMB.

L’article 97.2bis del TRLU determina que en el cas de modificacions relatives a  
sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar que hi ha una projecció  
adequada  dels  interessos  públics,  cal  complir,  com  a  mínim,  els  requisits  
següents: 

a. S’ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix  
l’article  98.1  amb  relació  al  manteniment  de  la  superfície  i  de  la  
funcionalitat  dels  espais  lliures,  les  zones  verdes o els  equipaments  
esportius  considerats  pel  planejament  urbanístic  com  a  sistemes  
urbanístics generals o locals.

b. No es pot reduir, en un àmbit d'actuació urbanística, la superfície dels  
sòls  qualificats  de  sistema  d'espais  lliures  públics  o  de  sistema 
d'equipaments públics en compliment dels estàndards mínims legals. 

c. Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament  
de titularitat pública, no es poden empitjorar les condicions de qualitat o  
de  funcionalitat  per  a  la  implantació  dels  usos  propis  d’aquesta  
qualificació,  i  si els sòls ja eren de titularitat  pública s’ha de garantir  
aquesta titularitat  per als nous terrenys que es proposa de qualificar  
d’equipaments abans que la modificació sigui executiva.

d. Si  la  modificació  consisteix  en la  reducció,  en l’àmbit  del  pla,  de la  
superfície  dels  sòls  qualificats  d’equipaments  de titularitat  pública,  la  
reducció ha de quedar convenientment justificada en virtut de qualsevol  
de les circumstàncies següents:

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per  
fer front a les necessitats. 

Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del  
servei  que  en  motivava  la  qualificació,  pel  fet  que  el  servei  en  
qüestió  ha  passat  a  prestar-se  en  altres  terrenys  de  titularitat  
pública. 

Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre  
sistema urbanístic públic. 

e.  Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de  
sòls  que ja  són de titularitat  pública  mitjançant  la  qualificació  com a  
equipaments  d’altres  sòls  de  titularitat  privada,  la  modificació  ha  de  
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garantir  la  titularitat  pública  dels  sòls  abans  que la  modificació  sigui  
executiva.

Consegüentment i d’acord amb l’article 97.2bis del TRLU, la present proposta  
de modificació puntual del PGM justifica plenament una projecció adequada  
dels interessos públics.
En concret, la MPGM  manté la superfície i funcionalitat dels espais lliures, no  
redueix  en l’àmbit d’actuació urbanística la superfície dels sòls qualificats de  
sistema  d’espais  lliures  públics  o  de  sistema  d’equipaments  públics  en  
compliment dels estàndards mínims legals, la modificació no consisteix en un  
canvi  de  localització  d’un  equipament  de  titularitat  pública   i  no  consisteix  
tampoc, en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels sòls qualificats  
d’equipaments de titularitat pública.

2. Considera que el document urbanístic ha d’incorporar un estudi de mobilitat  
generada.

Es desestima la segona al·legació  atès que,  tal  com ja  s’ha  assenyalat,  la  
modificació  puntual  de PGM manté  l’ús  sanitari-assistencial  ja  previst  en  el  
planejament urbanístic vigent, en concret el previst per la MPGM de les zones  
verdes publicada el 14 de setembre de 2018, la qual  incorporava un estudi de  
mobilitat generada. Per tant i entenent que la present proposta de modificació  
puntual de PGM no suposa diferències significatives respecte el planejament  
urbanístic vigent, es considera innecessari realitzar un nou estudi de mobilitat.

3. Considera que atès a la proximitat de la indústria de Ciments Molins és sol·liciti  
informe al Departament de Salut, al Departament de Territori i Sostenibiliat i al  
Departament d’empresa, indústria i energia de la Generalitat de Catalunya.

Es desestima la  tercera  al·legació  atès  que,  tal  com ja  s’ha  assenyalat,  la  
modificació  puntual  de PGM manté  l’ús  sanitari-assistencial  ja  previst  en  el  
planejament urbanístic vigent, en concret el previst per la MPGM de les zones  
verdes publicada el  14 de setembre de 2018.   La modificació de les zones  
verdes ja va sol·licitar els informes sectorials pertinents. Així mateix  la present  
proposta no suposa canvis significatius  respecte el planejament vigent.

Proposta

Segons les consideracions descrites anteriorment, es proposa:

PRIMER. Desestimar les al·legacions  presentades pel grup municipal Sant Vicenç en  
Comú-Podem

SEGON.  Examinada  la  proposta  de  Modificació  puntual  del  Pla  General  per  a  la  
implantació d’una residència pública de gent gran i centre de dia a l’illa d’equipaments  
i  d’espais  lliures  del  Molí  dels  Frares  que  incorpora  els  canvis  no  substancials  
assenyalats  en l’informe  i  d’acord amb la normativa urbanística aplicable,  informo  
favorablement de la mateixa , per tal que si s’escau, s’aprovi provisionalment per part  
del Ple d’aquest Ajuntament
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TERCER. Trametre l’acord conjuntament amb l’expedient  i  el  projecte incorporat al  
mateix,  a la Comissió Territorial  d’Urbanisme de la generalitat  de Catalunya,  a qui  
correspon l’aprovació definitiva.”

Vist l’informe emès per la Secretària accidental que consta a l’espedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

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

Segon. APROVAR provisionalment la Modificació puntual del Pla General per a 
la  implantació  d’una residència  pública  de gent  gran i  centre  de  dia  a l’illa  
d’equipaments i d’espais lliures del Molí dels Frares al terme municipal de Sant 
Vicenç  dels  Horts,  document  el  qual  incorpora  els  canvis  no  substancials 
assenyalats  en  l’informe,  d’acord  amb  l’informe  de  l’arquitecte  municipal 
transcrit anteriorment.

Tercer.  TRAMETRE  l’acord  juntament  amb  l’Expedient  i  el  projecte  a  la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, a qui correspon l’aprovació definitiva.

Quart. NOTIFICAR els acords adoptats a les persones i entitats interessades. 

6.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

6.0.1  Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  del  servei  de  manteniment 
preventiu,  correctiu  i  normatiu  dels  sistemes  d’alarmes  d’intrusió  i 
incendis  i  connexió  amb  central  receptores  d’alarmes  dels  edificis  i 
equipaments municipals. (G0352017000062)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient  número: G0352017000062  contractació,  mitjançant  procediment 
obert  no harmonitzat del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu 
dels sistemes d’alarmes d’intrusió i incendis i connexió amb central receptores 
d’alarmes dels edificis i equipaments municipals. 
Tràmit relacionat: Aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment 
preventiu,  correctiu  i  normatiu dels  sistemes d’alarmes d’intrusió  i  incendis i 
connexió  amb  central  receptores  d’alarmes  dels  edificis  i  equipaments 
municipals.
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En data 19 d’octubre de 2017, el Ple en sessió ordinària va aprovar l’inici d’un 
expedient de contractació, mitjançant procediment obert,  tramitació ordinària, 
per   a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment preventiu, correctiu 
i normatiu dels sistemes d’alarmes d’intrusió i incendis, i connexió amb central 
receptores  d’alarmes  dels  edificis  i  equipaments  municipals,  que  inclou 
carasterístiques  directament  vinculades  a  facilitar  la  qualitat  del  treball  i  la 
integració en el mercat ordinari de persones en situació d’exclusió social o en 
greu risc d’arribar-hi de Sant Vicenç dels Horts, amb un pressupost estimat total 
de 59.291,25€ més l’IVA corresponent de 12.451,16€ fent un total de 71.742,41 
euros IVA inclòs.

En data 18 de gener de 2018, el Ple en sessió ordinària va aprovar l’adjudicació 
del  contracte del  servei  de manteniment  preventiu,  correctiu  i  normatiu dels 
sistemes  d’alarmes  d’intrusió  i  incendis,  i  connexió  amb  central  receptores 
d’alarmes dels edificis i  equipaments municipals,  que inclou característiques 
directament  vinculades  a  facilitar  la  qualitat  del  treball  i  la  integració  en  el  
mercat  ordinari  de  persones  en  situació  d’exclusió  social  o  en  greu  risc 
d’arribar-hi  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  a  favor  de  l’empresa  IMAN 
SEGURIDAD, S.A. per un import del contracte de 52.320,85€ (43.320,85 € de 
pressupost  tant  alçat  i  9.000€ de modificacions)  més l’IVA corresponent  de 
10.987,38€, import total d’adjudicació 63.308,23 €, i una durada de tres anys  a 
comptar  des del  24 de gener  de 2018,  data  de formalització  del  contracte,  
prorrogable  per  un  termini  de  tres  anys  més,  renovables  anualment  prèvia 
aprovació per part de l’Ajuntament.

En  data  24  de  novembre  de  2020,  l’empresa  IMAN  Seguridad,  SA  com 
adjudicatària, presenta un escrit en aquest Ajuntament, amb registre d’entrada 
E2020023949,  en la que accepta la proposta realitzada per l’Ajuntament de 
prorrogar el contracte i la continuïtat en la prestació del servei que fins ara es 
realitza, per un termini d’un any o fins la formalització del nou contracte que 
s’està licitant. 

Vist l’informe emès pel Cap d’Espai Públic i Serveis Municipals de data 14 de 
desembre de  2020 del  qual  es  desprèn la  prorroga  la  necessitat  d’aprovar 
l’esmentada pròrroga, i que es transcriu a continuació: 

“En data 18 de gener de 2018, el Ple en sessió ordinària va aprovar l’adjudicació del  
contracte  del  servei  de  manteniment  preventiu,  correctiu  i  normatiu  dels  sistemes  
d’alarmes  d’intrusió  i  incendis,  i  connexió  amb  central  receptores  d’alarmes  dels  
edificis i equipaments municipals, que inclou característiques directament vinculades a  
facilitar  la  qualitat  del  treball  i  la  integració  en  el  mercat  ordinari  de  persones  en  
situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi de Sant Vicenç dels Horts, per una  
durada de tres a comptar des del 24 de gener de 2018, prorrogable, de mutu acord,  
per un termini de tres anys més, sense que la durada de la seva vigència, incloent  
prorroga, pugui excedir de sis anys.
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L’adjudicació es va realitzar per un import del contracte de 52.320,85€ (43.320,85 € de  
pressupost  tant  alçat  i  9.000€  de  modificacions)  més  l’IVA  corresponent  de 
10.987,38€, import total d’adjudicació 63.308,23 € IVA inclòs.

En data 24 de novembre de 2020, l’empresa IMAN Seguridad, SA com adjudicatària, 
presenta un escrit en aquest Ajuntament, amb registre d’entrada E2020023949, en la 
que  accepta  la  proposta  realitzada  per  l’Ajuntament  de  prorrogar  el  contracte  i  la 
continuïtat en la prestació del servei que fins ara es realitza, per un termini d’un any o 
fins la formalització del nou contracte que s’està licitant. 

Consideracions tècniques.
I- Segons el Plec de Clàusules administratives particulars, que regeixen el contracte, al 
seu punt D de l’Annex I, especifica que el contracte es podrà prorrogar de forma anual, 
per un període de tres anys, prèvia aprovació per part de l’Ajuntament.

“D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: 3 anys
Possibilitat  de  pròrrogues i  termini:  Si.  3  anys.  Renovables  anualment 
prèvia aprovació per part de l’Ajuntament.”

II- La continuïtat del contracte objecte de pròrroga es considera necessari per garantir
l’execució  del  manteniment  i  la  conservació  de  la  totalitat  les  alarmes  d’intrusió  i  
detecció d’incendis i els seus elements annexes (centrals, detectors, teclats, cables,  
transmissors GPRS, cables telefònic, d’alimentació i senyal, bateries, comandaments  
a distància, barreres, polsadors, sirenes, senyals, etc), així com la connexió amb una  
Central Receptora d’Alarmes (CRA) i control Open – Closed dels sistemes instal·lats  
en els equipaments i edificis municipals del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts,  
per  mantenir  el  nivell  tècnic  de  les  instal·lacions,  prevenint  possibles  avaries  i  
realitzant, quan procedeixi, els manteniments normatius, preventius i correctius.

Conclusions.
Per tot  l’exposat  es proposa acordar  la  pròrroga per  un termini  d’un any o fins la  
formalització del nou contracte que s’està licitant,  a contar des del 24 de gener de  
2021,  del  contracte del  servei  de manteniment  preventiu,  correctiu  i  normatiu  dels  
sistemes d’alarmes d’intrusió i incendis, i connexió amb centrals receptores d’alarmes  
dels  edificis  i  equipaments  municipals,  que  inclou  característiques  directament  
vinculades  a  facilitar  la  qualitat  del  treball  i  la  integració  en  el  mercat  ordinari  de  
persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi de l’Ajuntament de  
Sant Vicenç dels Horts. Exp G0352017000062, a favor de l’empresa IMAN Seguridad  
SA.  Per  un  import  total  per  l’any  (1)  de  durada  de  la  pròrroga  del  contracte  de  
17.440,28 € (14.440,28 € de pressupost tant alçat i 3.000€ de modificacions) més l’IVA  
corresponent de 3.662.46 €, import total d’adjudicació 21.102,74 € IVA inclòs.”

Vist l’informe favorable de l’Interventor municipal de data 15 de desembre de 
2020, que s’adjunta a aquest expedient.

Consta informe de la  secretària accidental  de la corporació que s’adjunta a 
l’expedient.
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Vist  que  el  contractista  ha  presentat  la  documentació  administrativa  que 
acredita  que  continua  complint  les  obligacions  i  solvències  exigides  en  la 
licitació, que s’adjunta a aquest expedient.

Vist el redactat de l’apartat segon de la Disposició Transitòria Primera de la Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, segons el qual els 
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
present llei, es regiran pel que fa a les prorrogues per la normativa anterior.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  –   Aprovar  la  despesa,  en  base  a  l’informe emès per  l’interventor 
municipal, per un import màxim de 17.440,28 € (14.440,28 € de pressupost tant  
alçat i 3.000€ de modificacions) més l’IVA corresponent de 3.662.46 €, import 
total d’adjudicació 21.102,74 € IVA inclòs. per a l’exercici 2021.

Segon.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment preventiu, 
correctiu i normatiu dels sistemes d’alarmes d’intrusió i incendis i connexió amb 
central receptores d’alarmes dels edificis i equipaments municipals. A favor de 
l’empresa IMAN seguridad SA, per un termini d’un any o fins la formalització del 
nou contracte que s’està licitant, a comptar des del 24 de gener de 2021. 

Tercer. – Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’economia. 

7.0.0 HABITATGE SOCIAL

7.0.1 Instar a l’AMB que declari àrea de mercat tens tot el municipi de Sant 
Vicenç dels Horts més enllà de l’any que recull la Llei 11/2020 de 18 de 
setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de 
la  Llei  4/2016,  relatives  a  la  protecció  del  dret  a  l’habitatge. 
(SC142020000014)

(A les 19:48 hores s’incorpora el regidor del Grup Municipal de Junts x Sant 
Vicenç)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient número: SC142020000014 Tramesa d'informació/resposta des de 
l'AMB  (integració).  Llei  11/2020,  de  18  de  setembre,  de  mesures  urgents 
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enmatèria de contenció de vendes en els contractes d’arrendament d’habitatge 
i  de  modificació  de  laLlei  18/2007,  de  la  Llei  24/2015  i  de  la  Llei  4/2016, 
relatives a la protecció del dret a l’habitatge. 
Tràmit  relacionat: Instar  a  l’AMB  que  declari  àrea  de  mercat  tens  tot  el 
municipi de Sant Vicenç dels Horts més enllà de l’any que recull la Llei 11/2020 
de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en 
els contractes d’arrendament d’habitatge.

Atès  que  el  Parlament  de  Catalunya  ha aprovat  la  Llei  11/2020,  de  18 de 
setembre,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contenció  de  rendes  en  els 
contractes d’arrendament d’habitatge,  i  disposa en l’annex aquells municipis 
que es declaren mercat tens de forma transitòria pel període d’un any, d’acord 
amb la DT 2a. 

Atès que aquesta declaració té com efecte la limitació que es preveu en el preu 
màxim de lloguer, amb l’objectiu de garantir als ciutadans dels municipis que no 
disposin  de  dotació  suficient  d’habitatges  de  lloguer  a  un  preu  assequible 
l’accès  i  permanencia  en  un  habitatge  que  constitueix  la  seva  residència 
habitual i permanent, evitar les fortes pujades dels preus de mercat, i  reduir 
l’esforç econòmic necessari per accedir-hi, ja que estudis recents publicats a 
l’Observatori  Metropolità  de  l’habitatge  de  Barcelona  indiquen  que  la 
sobrecàrrega dels lloguers ultrapassa el quaranta per cent de la renda familiar 
mensual, per Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Atès que la regulació de la contenció i moderació de rendes prevista a la Llei 
11/2020  s’aplica  només  als  habitatges  arrendats  destinats  a  residència 
permanent de l’arrendatari i situats en una àrea que hagi estat declarada àrea 
amb mercat d’habitatge tens.

Tenint en compte que la competència per a declarar les àrees amb mercat 
d’habitatge  tens  dels  municipis  de  l’àmbit  metropolità  correspon  a  l’Àrea 
Metropolitana segons estipula l’article 3.2 de la Llei 11/2020.

Podent partir dels municipis la iniciativa per a efectuar la declaració com a àrea 
amb mercat d’habitatge, correspon al ple municipal l’adopció del corresponent 
acord.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS
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Artículo I. Primer.- INSTAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona perque 
inicii  el procediment de declarar com a àrea amb mercat d’habitatge tens la 
totalitat del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, més enllà de l’any, als 
efectes  que  puguin  aplicar-se  als  habitatges  arrendats  del  municipi  els 
mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de 
mesures urgents en matèria de contenció de rendes.

Segon.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que procedeixi a la 
declaració com àrea amb mercat d’habitatge la totalitat del territori municipal de 
Sant Vicenç dels Horts, en aplicació de la competència assignada per l’article 
3.2 de la Llei 11/2020.

Tercer.- DESIGNAR  La/El Regidor/a d’Habitatge com a interlocutor municipal 
als efectes de definir el contingut i durada de la declaració com a àrea amb 
mercat d’habitatge tens i  de definir les actuacions que l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts haurà de dur a terme durant la vigència d’aquest règim als 
efectes d’atenuar o capgirar la situació de mercat tens.

Quart.-  NOTIFICAR  aquest  acord  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  i 
DONAR TRASLLAT del mateix al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

8.0.0 MOBILITAT

8.0.1  Conveni  entre  l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
mitjançant  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  l’Ajuntament  de 
Sant Vicenç dels Horts, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa 
Soler i Sauret, SA, relatiu a determinats aspectes de servei i tarifaris del 
servei de transport de viatgers per carretera Barcelona – Avinyonet amb 
filloles (V-3259). (CVIA2020000006)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient  número: CVIA2020000006  Conveni  entre  l’Administració  de  la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, l’Autoritat del Transport Metropolità i  
l’empresa Soler i Sauret, SA, relatiu a determinats aspectes de servei i tarifaris 
del servei de transport de viatgers per carretera Barcelona – Avinyonet amb 
filloles (V-3259). 

Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport 
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Metropolità i  l’empresa Soler i  Sauret, SA, relatiu a determinats aspectes de 
servei  i  tarifaris  el  servei  de  transport  de  viatgers  per  carretera  Barcelona-
Avinyonet amb Filloles (V-3259).

L’objecte d’aquest conveni es definir les actuacions de totes les parts integrants 
per  tal  de  fer  els  canvis  adients  al  sistema  de  títols  i  servei  del  transport 
interurbà que circula per carretera Barcelona-Avinyonet amb Filloles (V-3259). 

Vista  la  memòria  justificativa  de  la  necessitat  i  oportunitat  i  el  caràcter  no 
contractual de l’activitat, que s’adjunta  a l’expedient, en compliment de l’article 
111 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya,  així  com l’article  47  a 53 e la  Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Atesa la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
l’administració pública serveix amb l’objectivitat els interessos generals i actua 
d’acord  amb  els  principis  d’eficàcia,  jerarquia,  descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.

Vist  l’article  191  del  Text  Refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la 
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes 
d’interès  comú,  per  tal  d’instrumentar  fórmules  d’assistència  i  cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa.

Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer, 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.

Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els 
convenis que afectin  terceres persones,  els  que comportin  una alteració  de 
l’exercici  de les competències de les administracions,  organismes o entitats 
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres què així s’estableixi per llei o 
per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats íntegrament 
en  els  diaris  o  butlletins  oficials  corresponents  de  les  administracions 
implicades.

L’article  13.2  de  la  Llei  31/2010,  de  3  d’agost,  de  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que contribueixen a satisfer 
les necessitats i les aspiracions els municipis que la integren i també, segons 
l’article  14.B.e  de  la  mateixa  llei,  pot  disposar  de  la  competència  de  la 
coordinació  i  gestió,  per  delegació  dels  ajuntaments,  dels  serveis 
complementaris de la mobilitat que comportin l’ús especial o privatiu de la via 
pública.
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Atès que la minuta del conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests  documents  i  relacionades  a  l’article  49  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant, llevat 
els criteris per determinar les possibles indemnitzacions en cas d’incompliment.

Atès  el  caràcter  voluntari  i  base  negocial  que  tenen  els  convenis 
interadministratius,  com  s’assenyala  a  l’apartat  primer  de  l’article  304  del 
ROAS,  que permet  que  les  administracions  intervinents  estipulin  en  termes 
d’igualtat.

Atès que no hi ha minuta en el conveni atès que la col·laboració no implicarà 
cap mena de despesa econòmica per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts.

Atesa  la  memòria  justificativa  emesa  pel  tècnic  de  mobilitat  que  consta  a 
l’expedient.

Consta informe d’advertiment del departament de Secretaria.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts, 
l’Administració de la Generalitat  de Catalunya mitjançant el  Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa Soler i  
Sauret,  SA,  relatiu  a  determinats  aspectes  de servei  i  tarifaris  el  servei  de 
transport de viatgers per carretera Barcelona-Avinyonet amb filloles (V-3259).

Segon.-  Notificar aquesta Resolució a l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona, adjuntant-li, amb la notificació, quatre exemplars del conveni que 
s’aprova per aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Autoritat 
del  Transport  Metropolità  de  Barcelona  a  aquest  Ajuntament  degudament 
formalitzats amb la signatura del Director General i, demanant-li, que enviï a 
aquest Ajuntament certificació acreditativa del corresponent acord o resolució 
administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent  referent  a 
l’acceptació per part de la Corporació de l’Autoritat del Transport Metropolità del 
text del conveni en tots els seus termes.

Tercer.- Notificar aquesta Resolució a l’empresa Soler i Sauret, SA, adjuntant-
li, amb la notificació, quatre exemplars del conveni que s’aprova per aquesta 
Resolució, els quals hauran de ser retornats a aquest Ajuntament degudament 
formalitzats amb la signatura del Conseller Delegat i President i, demanant-li, 
que enviï a aquest Ajuntament certificació acreditativa del corresponent acord o 
resolució  administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent 
referent a l’acceptació del text del conveni en tots els seus termes.
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Quart.-  Notificar  aquesta  Resolució  a  l’Administració  de  la  Generalitat  de 
Catalunya  mitjançant  el  Departament de Territori  i  Sostenibilitat,  adjuntant-li,  
amb la  notificació,  quatre  exemplars  del  conveni  que  s’aprova  per  aquesta 
Resolució, els quals hauran de ser retornats a aquest Ajuntament degudament 
formalitzats  amb  la  signatura  del  Secretari  d’Infraestructures  i  Mobilitat, 
demanant-li,  que  enviï  a  aquest  Ajuntament  certificació  acreditativa  del 
corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser adoptat per 
l’òrgan competent referent a l’acceptació del text del conveni en tots els seus 
termes.

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

Sisè.-  Per aplicació del que disposa a l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per 
part dels legals representants de les entitats participants.

Setè.-  Informar  al  registre  de  convenis  de  col·laboració  i  cooperació  de  la 
Generalitat en compliment el que disposa l’article 14 i la disposició addicional 
novena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació  i  bon  govern  (LTAIPBG),  i  publicar  al  Portal  de  Transparència 
d’aquest Ajuntament. 

9.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

9.0.1  Aprovació  modificació  bases  generals  dels  criteris  socials  i  per 
l’ocupació 2016. (G0252015000021)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 19 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i Cs (3), i 2 abstencions 
del  grup  municipal  SVCP  (2),  acorda  aprovar  la  proposta  de  resolució 
transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número: G0252015000021 Aprovació bases generals dels criteris 
socials 2015. 
Tràmit relacionat: Aprovació modificació bases generals dels criteris socials i 
per l’ocupació 2016.

Sant Vicenç dels Horts, amb 27.961 habitants, és el municipi del Baix Llobregat  
més  colpejat  per  la  situació  de  desocupació  en  el  darrer  quinquenni. 
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Actualment i des de l’inici de la crisi el poble ocupa el primer o segon lloc en 
major índex d’atur registrat de la comarca.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts dins d’àmbit de participació ciutadana 
va promoure la constitució del Consell Econòmic i per a l’Ocupació el 16 de 
juliol de 2012, i dins de les seves funcions estava la creació d’un acord social 
que pal·liés, dins de les seves competències, la greu situació que està patint la 
ciutadania de Sant Vicenç, tenint en compte que és el municipi de la comarca 
amb el major número d’aturats i aturades.

 Atès que els objectius específics del Consell Econòmic i per a l’Ocupació són:

1.Generar un espai  de reflexió,  col·laboració i  implicació amb la participació 
dels agents socials, econòmics i educatius i les administracions publiques de 
Sant  Vicenç  per  tal  de  poder  millorar  tant  com es  pugui  la  situació  socio-
econòmica actual.

2.Analitzar  i  dictaminar  en  matèria  econòmica  i  social;  per  tant,  sobre 
l’ocupació,  els  programes  de  formació  de  les  persones,  les  activitats 
empresarials,  i,  en  general,  sobre  l’impuls  de  la  promoció  econòmica  i  de 
l’ocupació del municipi.

3.Participar o contribuir a planificar i estimular el desenvolupament econòmic 
del municipi amb criteris d’equilibri social i de sostenibilitat.

4.Conèixer que s’està fent a Sant Vicenç dels Horts en els àmbits de foment de 
l’ocupació,  desenvolupament  econòmic,  formació...  tant  des  de  les 
administracions  publiques  com  des  de  sindicats,  emprenedors,  empresaris, 
educatives,  entitats  socials...  per  treballar  en  xarxa  i  aconseguir  sinergies 
positives.

5.Treballar  per  aconseguir  un  acord  social  ampli  per  tal  de  potenciar 
mecanismes existents o crear-ne de nous per a fi de millorar l’Entorn econòmic,  
crear ocupació i aprofundir en la cohesió social.

Atès  que  el  Consell  Econòmic  i  per  a  l’Ocupació  ha  debatut  en  diferents 
ocasions la necessitat d’introduir criteris socials en els processos de selecció, 
que tingui en compte les necessitats econòmiques i socials de les persones 
aturades dels municipi i per tant, creu oportú d’incorporar aquests criteris als 
Plans Locals d’Ocupació, sempre que la normativa ho permeti. 

Atès que el 10 de març de 2014, en la reunió celebrada pel Consell Econòmic i  
per  a  l’Ocupació,  es  van  debatre  i  aprovar  uns  criteris  socials  per  la  seva 
aplicació en els processos de selecció anteriorment esmentats.

Atès  que  el  8  de  setembre  de  2015,  en  la  reunió  celebrada  pel  Consell 
Econòmic  i  per  a  l’Ocupació,  es  van  debatre  i  revisar  els  criteris  socials 
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aprovats el 10/03/14 i es van aprovar les noves bases generals dels criteris 
socials.

Atès que en data 22 de febrer de 2016, en la reunió celebrada pel Consell 
Econòmic i per a l’Ocupació, es van debatre, revisar i  acordar modificar les 
bases generals dels criteris socials aprovades al Ple celebrat el 15 d’octubre de 
2015 i que en data 17 de març de 2016, segons acord de Ple municipal es va 
aprovar el nou text.

Atès que en data 17 de març de 2016 es va aprovar  la  inclusió  d’aquests 
criteris  socials  en  el  procediment  de  selecció  de  plans  d’ocupació  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç, sempre que la normativa així ho disposi, que el 
permetin  dotar-se  d’un  instrument  de  selecció  responsable  establint  el 
procediment d’incorporació de criteris socials relacionats amb la selecció de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral que garanteixi 
el  marc  jurídic,  faciliti  el  treball  als  òrgans  de  contractació,  i  enforteixi  la 
implicació  de  l’Ajuntament  amb  la  ciutadania  i  amb  aquells  col·lectius  més 
desfavorits especialment en moments de crisi continuada com l’actual.

Atès que en data 16 de desembre de 2020 i després de les diverses reunions 
celebrades al Consell Econòmic i per l’Ocupació al llarg de l’any 2020 debatent 
les propostes de canvi dels criteris socials per als processos de selecció, es va 
acordar proposar al Ple Municipal les modificacions proposades pel Consell.

Les modificacions són les que es detallen a continuació:

 Les següents casuístiques seran eliminades i es recolliran al punt 4  
de les noves bases: 

- 4. Situació de tots els membres de la unitat familiar a l’atur.

La  persona sol·licitant  que acrediti  que tots  els  membres de la  seva 
unitat  familiar  estan  en  situació  d’atur,  segons  el  llibre  de  família,  el 
padró i la comprovació amb el SOC* de cada membre de la seva unitat 
familiar en situació d’atur.
Obté 20 punts addicionals.

S’entén per estar en situació d’atur, persones en edat laboral, és a dir, 
dels 16 als 65 anys, i  que constin inscrites a l’oficina del SOC com a 
persones demandants d’ocupació no ocupades (condició de DONO).
Per  no  poder  complir  la  condició  de  DONO,  queden  excloses  les 
persones en situació de pensionista.
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La persona sol·licitant que acrediti que viu sol i/o amb persones al seu 
càrrec menors de 16 anys, segons el llibre de família i el padró.
Obté 20 punts addicionals.

Situació  de  càrregues  familiars  de  la  persona  sol·licitant,  ja  siguin 
descendents, ascendents i/o el seu cònjuge.
Demostrada mitjançant el llibre de família i el padró*

 5. Altres situacions:
5.1 La persona sol·licitant que acrediti la seva discapacitat, la del/de la 
seu/va  cònjuge  i/o  que  té  al  seu  càrrec  una  persona  descendent  o 
ascendent, amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
Obté 10 punts addicionals, mitjançant del certificat de la discapacitat.

5.2  Si  la  discapacitat  de  la  persona  sol·licitant,  la  del/de  la  seu/va 
cònjuge i/o al seu càrrec una persona descendent o ascendent, té una 
discapacitat reconeguda igual o superior al 65% i que consti la necessitat 
d’una tercera persona. 
Obté 10 punts addicionals, mitjançant del certificat de la discapacitat i  
indicant-se el percentatge.

5.3 La persona sol.licitant que acrediti que és família monoparental. 
Obté 20 punts addicionals, mitjançant el carnet de família monoparental.

5.4 La persona sol·licitant que acrediti que té al seu càrrec una persona 
ascendent o descendent, i/o el seu/la seva cònjuge o cònjuge dependent 
de grau 1, 2 o 3. La persona amb la discapacitat a càrrec, haurà d’estar 
empadronada al domicili de la persona so·licitant amb una antiguitat de 
almenys sis mesos, comptada a partir de la data límit de presentació de 
la documentació. L’Ajuntament farà directament la comprovació al Padró 
Municipal d’Habitants.
Obté 10, 15 o 20 punts addicionals respectivament.

5.5 La dona que hagi estat o estigui en situació de violència masclista en 
els  supòsits  que  descriu  la  Llei  5/2008,  violència  física,  psicològica, 
sexual i d’abusos i econòmica, mitjançant un informe conforme està sent 
atesa al SIE - Servei d’Intervenció Especialitzada, Comarcal o al SIAD - 
Servei d’Informació i Assessorament a les Dones o de serveis socials.
Obté 30 punts addicionals.

Nombre de 
càrregues familiars

Puntuació

1 persona 10 punts
2 persones 20 punts
3 persones 30 punts
Més de 3 persones 50 punts
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5.6  La  persona  que  no  rebi  pensió  alimentària  per  incompliment  de 
sentència.
Obté 10 punts addicionals

 El punt 4 queda modificat recollint tots els ítems anteriors pel que  
fa a la situació socioeconòmica i familiar: 

4.  Situació  socioeconòmica  i  vulnerabilitat  familiar  de  la  persona 
sol·licitant

4.1 La persona sol·licitant atesa per un professional del Departament de 
Serveis  Socials,  acreditant  la  situació  socioeconòmica*  mitjançant  un 
informe social dels departaments. 

* A l’informe es recullen els següents ítems: càrregues familiars, situació  
econòmica  de  la  unitat  familiar,  situacions  familiars  i  socials  de  
vulnerabilitat i  totes aquelles situacions socials valorades pel personal  
tècnic del departament de Serveis Socials. 

Obté fins a 100 punts addicionals. 

Com s’acredita/justifica criteri 4.1:
L’Ajuntament farà d’ofici l’informe acreditatiu de la situació social. 

4.2  La persona sol.licitant  atesa per  un professional  del  Departament 
Servei  Informació  i  Atenció  a  les  dones  (SIAD-  LGTBI)  acreditant  la 
situació  de  vulnerabilitat  social*  mitjançant  un  informe  social  dels 
departament. 

* A l’informe es recullen els següents ítems:  persones en situació de 
família monoporental, dones i persones trans ateses pel personal tècnic 
del departament del SIAD-LGTBI. 

Obté fins a 50 punts addicionals. 

Com s’acredita/justifica criteri 4.2:
L’Ajuntament farà d’ofici l’informe acreditatiu de la situació social.

 Es modifiquen les següents bases:

 Pels  grups  de  cotització  5,6,7,8,9  i  10  no  es  farà  cap  prova 
pràctica. 

 En el cas de realitzar-se prova pràctica per als llocs de feina de 
grups de cotització  1 i  2,  la  prova pràctica  puntuarà  fins a  un 
màxim de 60 punts i no 50 com fins ara i l’entrevista com a màxim 
40 punts i no 50 com fins ara.
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 L’entrevista  o  comprovació  de  criteris  socials  es  farà  un  cop 
publicada la llista provisional de persones admeses i excloses, no 
un cop feta la prova pràctica o publicació de la llista definitiva de 
les persones admeses i excloses, com fins ara.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar la modificació de les bases generals dels criteris socials i per 
l’Ocupació aprovades al Ple celebrat el 17 de març de 2016, de conformitat 
amb la proposta d’acord adoptat pel Consell Econòmic  en data 13 de febrer de 
2020, i de l’informe emès per la tècnica municipal.

Segon. –  Donar trasllat d’aquest acord a tots els Departaments l’Ajuntament, 
així com a tots els membres del Consell Econòmic i per l’Ocupació. 

10.0.0 COMERÇ

10.0.1 Aprovar el Pla de Comerç de Sant Vicenç dels Horts, pels anys 2021 
i 2022. (PLAN2021000001)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient número: PLAN2021000001 Aprovació del Pla de Comerç de Sant 
Vicenç dels Horts, pels anys 2021 i 2022. 
Tràmit relacionat: Aprovar el Pla de Comerç de Sant Vicenç dels Horts, pels 
anys 2021 i 2022.

Vist  que  l’article  84.2.  de  la  Llei  orgànica  6/2006,  de  reforma  de  l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, estableix que els governs locals de Catalunya tenen 
en  tot  cas  competències  pròpies  sobre  “la  regulació  de  l’establiment  
d’autoritzacions  i  promocions  de  tot  tipus  d’activitats  econòmiques,  
especialment  les  de  caràcter  comercial,  artesanal  i  turístic  i  foment  de  
l’ocupació“, en els termes que determinin les lleis.

Vist que l’article 66.1 el 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, estableix que: 
“el  municipi,  per  a  la  gestió  dels  seus interessos i  en l’àmbit  de les  seves  
competències,  pot  promoure tota mena d’activitats  i  prestar  tots  els  serveis  
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públics  que  contribueixin  a  satisfer  les  necessitats  i  les  aspiracions  de  la  
comunitat de veïns”. 

Vist que l’article 71.1 de l’esmentat Decret legislatiu estableix que  “ per a la  
gestió  dels  seus  interessos,  el  municipi  també  pot  exercir  activitats  
complementàries  de  les  pròpies  d’altres  administracions  públiques  i,  en  
particular, les relatives a: ...(g) L’ocupació i la lluita contra l’atur “. 

Vist que a Sant Vicenç dels Horts el sector del comerç i la restauració és el que 
més  persones  ocupades  concentra,  després  de  la  indústria;  la  qual  cosa 
justifica l’actuació prioritària en aquest àmbit. 

Vist l’informe del Tècnic de Promoció Econòmica de data 12 de gener de 2021, 
que  explica  succintament  el  procés  d’elaboració  del  document  del  Pla  de 
Comerç de Sant Vicenç dels Horts i justifica la conveniència d’aprovar-lo. 

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar el Pla de Comerç de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ciutat, 
pels any 2021 i 2022.

Segon. Publicar el document del Pla de Comerç a la pàgina web municipal i al  
portal de transparència. 

Tercer.  Traslladar aquests acords als membres del Consell Econòmic i per a 
l’Ocupació, a les associacions de comerciants locals (Unió de Botiguers i Sant 
Vicenç Suma) i a la resta de persones interessades. 

11.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

11.0.1 Propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal  de Cs, 
para  rechazar  la  discriminación  lingüística  del  español  en  Cataluña  y 
garantizar  la  educación  en  todas  las  lenguas  oficiales  del  Estado. 
(M2412020000031)

El President posa a votació aquest punt i  el Ple per 3 vots a favor del grup 
municipal,  Cs (3),  i  18  vots  en  contra  dels  grups municipals,  PSC-SVP (8) 
JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i  SVCP (2), acorda NO APROVAR la proposta de 
resolució .

Expedient número:  M2412020000031 Rechazar la discriminación lingüística 
del  español  en  Cataluña  y  garantizar  la  educación  en  todas  las  lenguas 
oficiales del Estado. 
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Tràmit relacionat: Propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal de 
Cs,  para  rechazar  la  discriminación  lingüística  del  español  en  Cataluña  y 
garantizar la educación en todas las lenguas oficiales del Estado.

Durante varias décadas en nuestra Comunidad Autónoma, Cataluña se está 
negando a los ciudadanos el derecho a recibir una educación con el español 
como lengua vehicular pese a que es la lengua materna de la mayoría de los 
catalanes y pese a que la UNESCO reconoce el  derecho de los infantes a 
educarse en su lengua materna. Además, en tanto que el español es lengua 
oficial  del  Estado,  se  incumple  la  Constitución  Española.  La  Constitución 
Española establece con total claridad en su artículo 3 que “el castellano es la  
lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el  
derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en  
las  respectivas  Comunidades Autónomas de acuerdo con los Estatutos.  La  
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un patrimonio  
cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

La  realidad  actual  en  materia  de  enseñanza  de  las  lenguas  oficiales  de 
Cataluña margina a la lengua española, según queda acreditado en los 2.214 
Proyectos Lingüísticos de los Centros educativos públicos de Cataluña, de los 
que 43 corresponden a centros de Educación Infantil Inicial (guardería), 1.626 a 
centros  de  Educación  Infantil  y  Primaria,  524  a  centros  de  Educación 
Secundaria (ESO) y Bachillerato y 21 a centros de educación especial.

En la actualidad, ningún colegio o instituto público y concertado en Cataluña 
cumple con la exigencia judicial que establece que como mínimo un 25% de la 
enseñanza debe impartirse en español. El Govern de la Generalitat siempre ha 
apostado por la inmersión lingüística obligatoria –pese a que, según la ley, el 
actual  sistema es  de  conjunción  lingüística-  como una  herramienta  para  la 
construcción nacional catalana, priorizando los criterios ideológicos y políticos 
por encima de los criterios y objetivos pedagógicos, pretendiendo la exclusión 
del  español  del  sistema  educativo,  reduciéndolo  al  papel  residual  de  una 
lengua extranjera en coherencia con el proyecto independentista.

Por ello, siempre hemos apostado por un modelo trilingüe en la enseñanza en 
Cataluña,  donde  el  catalán,  el  español  sean  lenguas  vehiculares  de  la 
enseñanza en sintonía con los sistemas educativos del resto de España y de 
Europa, que optan por tener más de una lengua vehicular. Cabe recordar que 
en ninguna democracia del mundo existe un régimen lingüístico como el de 
modelo catalán que excluya una lengua oficial y, además, la lengua materna de 
la  mayoría  de  los  catalanes  como  lengua  vehicular.  De  hecho,  tanto  el  
Parlamento Europeo como el Consejo de Europa ya se han comprometido a 
vigilar  la vulneración de derechos de los niños que se está produciendo en 
Cataluña. Al negarse la educación en la lengua materna de la mayoría de los 
catalanes se está produciendo una vulneración de los derechos fundamentales 
de  los  niños  que  es  especialmente  grave  en  el  caso  de  los  alumnos  con 
necesidades  educativas  especiales.  Los  alumnos  castellanohablantes  con 
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trastorno  de  espectro  autista  y  los  alumnos  con  trastorno  específico  del 
lenguaje  se  ven  especialmente  perjudicados  en  su  desarrollo  al  no  poder 
educarse en su lengua materna. 

Una de las falacias que se utilizan para defender el sistema de la mal llamada 
inmersión  lingüística es  decir  que es un sistema que garantiza  la  cohesión 
social.  Este  argumento  es,  a  todas  luces,  falso.  En  primer  lugar,  perjudica 
gravemente a los alumnos con necesidades educativas especiales, como se 
acaba de señalar, pero es que, además, perjudica el rendimiento académico 
como  demuestran  varios  estudios.  Por  otra  parte,  se  trata  de  un  sistema 
clasista  y  discriminatorio  ya  que  todos  los  centros  privados  de  Barcelona 
ofrecen  una  educación  en  varias  lenguas  vehiculares  y  utilizan  ese 
plurilingüismo  como  reclamo  publicitario.  Resulta  curioso  que  grandes 
defensores de “l’escola catalana” como Pujol,  Mas, Montilla o Junqueras no 
quieran ese modelo educativo para sus hijos y opten por centros privados, al 
alcance de muy pocos ciudadanos,  para  ellos  mientras  obligan al  resto  de 
niños a educarse en un sistema monolingüe con una sola lengua vehicular. 
Desde Cs queremos que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, 
que todos puedan educarse en varias lenguas vehiculares y no solo los que 
provienen de familias adineradas.

Otra de las falacias es decir que el nivel de español de los alumnos catalanes 
es  superior  al  del  resto  de  España  cuando  no  existe  ninguna  prueba 
homologable que demuestre tal afirmación. De hecho, basta cotejar el examen 
de lengua española de las pruebas de acceso a la universidad de Cataluña con 
el de la Comunidad de Madrid o el de Castilla y León para comprobar que el de 
Cataluña es bastante más fácil (no hay ni análisis morfosintáctico propiamente 
dicho ni preguntas de Historia de la Literatura por poner tan solo un par de 
ejemplos). Solo desde un pensamiento alejado de la realidad se puede afirmar 
que con dos horas a la semana de una lengua se obtienen mejores resultados 
que con 20.

Por otra parte, también hemos denunciado las numerosas subvenciones que 
desde las administraciones públicas de Cataluña se han otorgado y se otorgan 
a  entidades  y  organizaciones  cuyo  objetivo  es  la  imposición  de  la  lengua 
catalana en las distintas esferas públicas y cotidianas y que, a su vez, para 
conseguir tal objetivo, discriminan a la lengua española, con criterios que son 
contrarios a los principios de libertad e igualdad de todos los ciudadanos. En el 
caso de Plataforma per la Llengua, han reivindicado la autoría de la enmienda 
que suprime el español como lengua vehicular (sin que ningún partido haya 
desmentido dicha autoría) y explicitan en el documento que hicieron público el 
pasado 20 de noviembre que va a servir para poder controlar la lengua que los 
alumnos hablan a la hora del patio, en el comedor escolar y en las actividades 
extraescolares.

El  Gobierno de España del  PSOE-PSC y de Unidas Podemos,  junto a sus 
confluencias,  como  es  el  caso  de  los  Comunes  en  Cataluña,  siempre  han 
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cedido  a  las  presiones  por  parte  de  los  partidos  independentistas, 
abandonando a  la  gran mayoría  de  ciudadanos catalanes que tienen en el  
español su lengua materna y que representan una mayoría.  Ahora además, 
dan un paso más, con la enmienda aprobada en el proyecto de una nueva Ley 
de Educación, que el PSOE ha pactado con ERC y Unidas Podemos -y que ha 
sido redactada por Plataforma per la Llengua- que pretenden eliminar del texto 
normativo  del  proyecto  de  la  Ley  Orgánica  de  Educación  (LOMLOE)  la 
referencia  a  que  “el  castellano  es  lengua  vehicular  en  toda  España”. Esta 
enmienda es una nueva concesión a ERC y faculta al Govern de la Generalitat  
a discriminar y relegar aún más al español en el ámbito de la enseñanza. 

Parece evidente que la reforma que se plantea supone una vulneración de la  
Constitución  Española,  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  y  de  los 
derechos de los ciudadanos españoles, atentando gravemente contra principios 
constitucionales como la libertad y la igualdad.

Por todo ello, creemos muy necesario defender los derechos de los ciudadanos 
en  Cataluña,  reflejados  en  la  Constitución  española  y  en  el  Estatuto  de 
Autonomía  de  Cataluña,  reforzados  por  numerosas  sentencias  judiciales 
favorables que no se cumplen por parte de las administraciones, rechazar la 
discriminación del español en el ámbito educativo, así como en otros muchos 
ámbitos de la vida cotidiana y denunciar el abandono por parte del Gobierno de 
España al que una gran parte de los ciudadanos catalanes se ven sometidos.

El Ple NO APROVA l’adopció del següent:

ACORDS

Primero.-  El Ayuntamiento de Sant  Vicenç dels Horts  rechaza la  enmienda 
acordada por el Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos, con ERC, 
en el marco del proyecto de una nueva Ley educativa que quiere eliminar el 
castellano  como  lengua  vehicular  en  España  y,  en  concreto  también,  del 
sistema educativo en Cataluña e insta a su retirada del citado Proyecto de Ley.

Segundo.-  Instar al consistorio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts a 
que  retire  o  impida  cualquier  tipo  de  subvención  o  dotación  de  recursos 
públicos  a  entidades  de  marcado  carácter  partidista,  cuyos  objetivos  son 
contribuir  al  señalamiento  de  los  ciudadanos,  incluidos  los  escolares  y 
estudiantes, en función de la lengua que utilizan.

Tercero.-  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Cataluña  a  trabajar  para 
promover un sistema trilingüe de la enseñanza pública en Cataluña con tres 
lenguas  vehiculares  para  igualarnos  al  resto  de  democracias  de  nuestro 
entorno. 

Cuarto.-  Instar al  Govern de la Generalitat de Cataluña a hacer cumplir  las 
resoluciones judiciales favorables en la enseñanza en español, con un mínimo 
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del 25%, a través de los Proyectos Lingüísticos de Centro y de la Inspección 
Educativa.

Quinto.-  Instar  al  Gobierno  de  España,  del  PSOE  y  Unidas  Podemos,  a 
promover  una  nueva  Ley  educativa  que  priorice  los  criterios  objetivos 
pedagógicos del conjunto de la ciudadanía, por encima de los criterios políticos 
o ideológicos.

Sexto.-  El  Ayuntamiento  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  se  compromete  al 
cumplimiento de nuestra Constitución, especialmente, en la defensa de todos 
los ciudadanos y de sus derechos lingüísticos, para proteger y fomentar los 
contemplados en el artículo 3 de la Constitución Española. 

Séptimo.- Trasladar el resultado de la votación de esta moción al Congreso de 
los Diputados, al Senado y al Ministerio de Educación. Así como a los medios 
de comunicación y redes sociales de titularidad municipal. 

11.0.2 Propuesta  de acuerdo presentada por  el  grupo municipal  de Cs 
para garantizar la independencia del  poder judicial y de defensa de la 
Justícia  frente  a  los  ataques  autoritarios  del  Gobierno  de  España. 
(M2412020000032)

El President posa a votació aquest punt i  el Ple per 3 vots a favor del grup 
municipal,  Cs (3),  i  18  vots  en  contra  dels  grups municipals,  PSC-SVP (8) 
JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i  SVCP (2), acorda NO APROVAR la proposta de 
resolució .

Expedient número: M2412020000032 Garantizar la independencia del  poder 
judicial  y  de  defensa  de  la  Justícia  frente  a  los  ataques  autoritarios  del 
Gobierno de España . 
Tràmit relacionat: Propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal de 
Cs para garantizar  la  independencia del   poder  judicial  y  de defensa de la 
Justícia frente a los ataques autoritarios del Gobierno de España.

A los efectos de garantizar la independencia del poder judicial, la Constitución 
Española dispuso en su artículo 122 la creación de un órgano de autogobierno, 
el Consejo General del Poder Judicial, que estaría formado por el presidente 
del  Tribunal  Supremo  y  veinte  vocales:  doce  elegidos  entre  jueces  y 
magistrados de todas las categorías judiciales y ocho entre abogados y otros 
juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en 
su profesión.

Respecto  del  sistema de  elección  de  dichos  vocales,  el  artículo  122  de  la 
Constitución  previó  que,  de  los  ocho juristas,  cuatro  fueran elegidos por  el 
Congreso y cuatro por el Senado, ambos con una mayoría de 3/5; y remitía la 
elección de los otros 12 vocales a la regulación mediante Ley Orgánica. La 



Ple 21/01/2021

voluntad del constituyente era manifiestamente clara: el Poder Judicial y, por 
tanto,  también  su  órgano  de  gobierno  debía  ser  independientes.  Así,  para 
preservar este principio en relación con la composición de este último órgano, 
la  primera  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  aprobada  en  el  año  1980, 
estableció que los vocales del Consejo General de procedencia judicial serían 
elegidos por todos los jueces y magistrados en servicio activo mediante voto 
personal, igual, directo y secreto, tal y como fue recogido en la Ley Orgánica 
1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,  
del Poder Judicial, aunque respetando la literalidad del texto constitucional, se 
optó por una forma de elección de los vocales que menoscababa la mayor 
garantía  de  su  independencia.  El  artículo  112  de  la  entonces  vigente  Ley 
Orgánica del Poder Judicial establecía un nuevo sistema para la elección de los 
doce  vocales  de  procedencia  judicial,  consistente  en  que  seis  serían 
nombrados  por  el  Congreso  y  seis  por  el  senado,  estos  doce  vocales 
procederían de la carrera judicial. De este modo, desde la entrada en vigor de 
la citada ley en 1985, de los veinte vocales del Consejo General del Poder 
Judicial, la mitad son nombrados el Congreso y la otra mitad por el Senado, 
siempre por una mayoría de, al menos, tres quintos. Es preciso no olvidar que 
el Consejo General del Poder Judicial es el máximo órgano de gobierno de los 
jueces, por lo que este sistema socavaba gravemente el principio de la división 
de poderes del Estado.

El  Tribunal  Constitucional  se  pronunció  sobre  este  nuevo  sistema  en  su 
sentencia  108/1986,  de  29  de  julio,  advirtiendo  sobre  las  consecuencias 
perniciosas que podrían  derivarse  de su  aplicación:  «Se corre  el  riesgo de 
frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la 
hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con 
criterios  admisibles  en  otros  terrenos,  pero  no  en  este,  atiendan  solo  a  la 
división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a 
cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de 
estos.  La  lógica  del  estado  de  partidos  empuja  hacia  actuaciones  de  este 
género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de 
partidos  ciertos  ámbitos  de poder  y  entre  ellos,  y  señaladamente,  el  poder 
judicial». Más allá, el máximo intérprete de la Constitución llegó a aconsejar la 
reforma  del  sistema  de  los  doce  vocales  del  Consejo  General  del  Poder 
Judicial. Concretamente, señalaba: «La existencia y aun la probabilidad de ese 
riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una 
actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su 
sustitución».

Más  de  treinta  y  cinco  años  han  transcurrido  desde  que  se  aprobara  el 
régimen, todavía vigente, de elección de los doce vocales, y otro tanto de lo 
mismo desde que el Tribunal Constitucional invitara a las Cámaras legislativas 
a su reforma. Y, sin embargo, nada se ha avanzado a este respecto. Antes, al  
contrario.
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La  Ley  Orgánica  2/2001,  de  28  de  junio,  sobre  composición  del  Consejo 
General  del  Poder  Judicial,  introdujo  una  serie  de  modificaciones  en  esta 
materia, pero manteniendo la fórmula de nombramiento de todos los vocales 
por  las  Cortes,  sólo  introduciendo  algunos  matices.  Las  Cortes  Generales 
seleccionarían a ocho de los veinte miembros del CGPJ de entre «abogados y 
juristas de reconocido prestigio». Los doce restantes serían también elegidos 
por las Cortes, entre treinta y seis candidatos propuestos por la Judicatura a 
través de dos vías: las asociaciones judiciales y los jueces no afiliados.

Durante la X Legislatura, se aprobó una nueva reforma en esta materia por 
medio de la  Ley Orgánica 4/2013,  de 28 de junio,  de reforma del  Consejo 
General del Poder Judicial. Conforme a este nuevo sistema de nombramiento 
de vocales, el actualmente vigente, se mantiene el nombramiento de todos los 
vocales por las Cortes (diez por el  Congreso y diez por el  Senado),  con la 
necesaria mayoría de tres quintos. En 2014, la asociación de jueces Francisco 
de Vitoria, la segunda más representativa en la carrera judicial, impugnó ante el 
Tribunal  Supremo  tanto  el  nombramiento  de  los  12  vocales  del  Consejo 
General  del  Poder  Judicial  que deben proceder  de la  Magistratura como la 
elección del presidente, Carlos Lesmes; esta asociación pretendía que el TS se 
pronunciara  sobre  el  «cambalache  político»  por  el  que  los  partidos  se 
repartieron el órgano de gobierno de los jueces y declarara la «ilegitimidad» de 
los nombramientos efectuados. Esta sensación de ataque a la independencia 
del Poder judicial y de “cambalache político” ha impregnado en la sociedad.

Más tarde, durante la XII Legislatura y a través de la Ley Orgánica 4/2018, de 
28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial,  se aprobó la última reforma realizada a este respecto.  Aunque los 
grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado negociaron y votaron 
unas  enmiendas  presentadas  por  el  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos  que 
proponían  la  reforma  de  sistema  de  elección  de  los  vocales  del  Consejo 
General  del  Poder  Judicial  a  fin  de  establecer  legislativamente  que  estos 
fuesen elegidos por los propios jueces, para así garantizar de manera efectiva 
la  independencia  de la  Justicia,  la  reforma no logró  incorporarse  al  Boletín 
Oficial del Estado a causa de los votos en contra del Partido Socialista y Unidas 
Podemos.

Esta negativa, inconcebible desde el punto de vista de salud democrática, ha 
tornado aún más grave cuando esos dos mismos partidos han presentado en el 
Registro del Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al objeto de rebajar las 
mayorías exigidas para el nombramiento de los vocales del Consejo General 
del  poder  Judicial  por parte de las Cámaras:  en vez de la  mayoría  de tres 
quintos ahora exigible, se opta por una simple mayoría absoluta. Para mayor 
desprestigio  de  la  iniciativa  legislativa,  ésta  se  ha  tramitado  a  través 
proposición de ley, presentada de manera conjunta por el Grupo Parlamentario 
Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú, 
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Podem-Galicia en Común con fecha 13 de octubre de 2020; esta fórmula elude 
posibles informes contrarios del Consejo de Estado o del Consejo Fiscal, que 
hubieren sido precisos si la iniciativa legislativa se hubiere tramitado a través 
de un proyecto de ley del Gobierno.

El propósito de esta propuesta legislativa es claro: no importando la debilidad 
del  gobierno de turno,  garantizar  que la  agrupación de votos  en torno una 
mayoría absoluta permita abarcar ampliamente los tres poderes del Estado: el  
Legislativo;  mediante  la  mayoría  en  las  Cortes  Generales;  el  Ejecutivo, 
mediante la investidura del presidente de Gobierno; y el Judicial, mediante la 
selección de la cúpula del órgano de gobierno de los jueces y magistrados. El  
objetivo, deleznable en su fondo y en las formas, es el propio de un gobierno 
autoritario que aspira a demoler la democracia y los cimientos del Estado de 
Derecho.  Cabe  asimismo  mencionar,  en  efecto,  que  la  tramitación  de  esta 
iniciativa, en realidad procedente del Gobierno, se ha realizado en fraude, en 
tanto que este no se presta siquiera a respetar los procedimientos legislativos 
que resultan exigibles al mismo para la aprobación de proyectos de ley.

La reforma legislativa propuesta por los grupos parlamentarios Socialista y de 
Unidas Podemos recuerda, sin duda, tal y como han publicado diversos medios 
de  comunicación,  a  los  intentos  de  controlar  a  los  jueces  por  medios 
inconstitucionales por parte del gobierno de Polonia. A este respecto, la Unión 
Europea se  ha opuesto  de manera  indubitada a la  reforma operada por  el 
ejecutivo  polaco  en  numerosas  ocasiones,  por  considerarlo  contrario  a  los 
principios democráticos  inspiradores de la  Unión.  En particular,  e  igual  que 
había hecho la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
ha rechazado en dos ocasiones las reformas pretendidas por el Partido Ley y 
Justicia (PiS) al efecto de controlar a los jueces del país.

Por ello, ni puede ni debe admitirse que la iniciativa en cuestión, pendiente de 
tramitarse en el Congreso y el Senado, logre su aprobación. Hoy, todos los que 
decidan que los políticos deben seguir eligiendo a los jueces serán culpables 
de la deslegitimación de la Justicia en el  futuro, de que siga existiendo una 
sombra de sospecha sobre la imparcialidad de los jueces y,  lo que es peor, 
serán cómplices del debilitamiento de la democracia española en manos de 
una coalición de Gobierno que, con un descaro desconcertante y un desprecio 
absoluto por la Constitución, el pluralismo político, la democracia y el Estado de 
Derecho, está decidida a destrozar cuarenta años de convivencia pacífica al fin 
único de mantenerse en el poder.

El Ple NO APROVA l’adopció del següent:

ACORDS

1. El  Ayto.  de  Sant  Vicenç  dels  Horts acuerda  respetar  la  Constitución 
española  y,  en  el  marco de su  vigencia,  la  monarquía  parlamentaria 
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española,  la  separación  de  poderes,  el  Estado  de  Derecho  y  los 
principios fundamentales de la Unión Europea.

2. El Ayto. de  Sant Vicenç dels Horts expresa su voluntad para que los 
partidos  políticos  respeten  los  procedimientos  Constitucionalmente 
establecidos para la elaboración de las Leyes;  ajustando su iniciativa 
legislativa al espíritu alumbra cada uno de los mismos; evitando forzar 
los  procedimientos,  en  fraude  de  Ley,  para  eludir  posibles  informes 
contrarios del  Consejo de Estado o del  Consejo Fiscal,  que hubieren 
sido  precisos  si  la  iniciativa  legislativa  de  modificación  de  la  Ley 
Orgánica 4/2013, de 28 de junio, se hubiere tramitado a través de un 
proyecto de ley del Gobierno. Así mismo, que todos los partidos políticos 
se comprometan, en línea con lo anterior, a no tramitar la proposición de 
ley orgánica de reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada 
de manera conjunta por el  Grupo Parlamentario Socialista y el  Grupo 
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú, Podem-Galicia 
en Común con fecha 13 de octubre de 2020. 

3. El  Ayto.  de  Sant Vicenç dels Horts expresa su voluntad para que se 
garantice la independencia efectiva de la Justicia y,  con ese objetivo, 
insta  a  los  Grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  los  Diputados  y 
Senado  a aprobar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
que establezca que los doce vocales de procedencia judicial del Consejo 
General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los jueces y 
magistrados,  mediante  un  sistema  de  elección  que  asegure  la 
representatividad de toda la carrera judicial y erradique toda injerencia 
política en esos nombramientos.

4. Trasladar estos acuerdos al Congreso de los Diputados, al Senado y a 
los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los medios 
de comunicación y redes sociales de titularidad municipal. 

11.0.3 Propuesta  de acuerdo presentada por  el  grupo municipal  de Cs 
para  la  eliminación  del  tributo  metropolitano  y  plan  de  estudio  de 
transporte publico. (M2412020000033)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor dels grups 
municipals, Cs (3) i JUNTSxSVH-ERC-AM (8), i 10 vots en contra dels grups 
municipals, PSC-SVP (8) i SVCP (2), acorda aprovar la proposta de resolució 
transcrita a tots els efectes legals.



Ple 21/01/2021

Expedient número: M2412020000033  Eliminación del tributo metropolitano y 
plan de estudio de transporte publico . 
Tràmit relacionat: Propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal de 
Cs para la eliminación del tributo metropolitano y plan de estudio de transporte 
publico.

 Que  vista la profunda crisis económica en la que nos vemos sumidos.

 Que vistas las previsiones económicas para los próximos años donde se 
descarta una recuperación temprana.

 Que vista la incertidumbre creada por la pandemia del COVID-19.

 Que visto que  el Área Metropolitana ha presentado modificaciones a la 
Ordenanza del Tributo Metropolitano para el año 2021.

 Que visto que la modificación mencionada se encuentra en período de 
alegaciones.

 Que visto que no recoge ninguna de las peticiones que viene realizando 
nuestra formación  desde octubre de 2018  ni tampoco los movimientos 
ciudadanos contra el tributo.

 Que  visto  que  los  problemas  principales  son  la  infrafinanciación  del 
transporte público y sus graves desequilibrios en el ámbito metropolitano 
que después de décadas siguen sin abordarse.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

 Instar al consistorio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts a que 
defienda ante las administraciones las siguientes medidas:
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1. Que se reduzca el importe del Tributo Metropolitano a los valores 
del 2018.

2. Una  vez  demostrado  que  hubo  errores  en  el  cálculo  del 
Tributo Metropolitano,  que se  devuelvan  las  cantidades 
cobradas indebidamente.

3. Que se incorporen todos los títulos de tarificación social a 
los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona.

                                                                   

4. Que se exima del pago del Tributo Metropolitano para los 
ejercicios  2020  y  2021  a  todas  aquellas  empresas, 
autónomos que debido a las medidas antiCovid han tenido 
que cerrar sus locales sin poder facturar con normalidad, así 
como  a  los  trabajadores  en  situación  de  ERTE  o  de 
desempleo.

5. Que aunque la Ley Reguladora de Haciendas Locales en 
su artículo 153.1 determina que las áreas metropolitanas 
pueden  establecer  un  recargo  sobre  el  IBI  para  su 
financiación, se reforme esa base de cálculo y pase a ser la 
renta,  la  base,  para  que  el  Tributo  Metropolitano sea 
realmente equitativo, equilibrado y solidario tal como indican 
los  principios  generales  de  actuación  de  la  propia  Área 
Metropolitana,  en  el  artículo  1.4  de  la  Ley  del  Área 
Metropolitana.

6. Que se redacte un plan de inversiones real, calendarizado o 
incluirlo en el  PDI (Plan Director de Infraestructuras) 
2020-2030 que  se  encuentra  en  proceso  de  aprobación, 
para garantizar un nivel de servicios equivalentes en todos 
los  municipios  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona,  que 
resuelva los desequilibrios de las infraestructuras existentes.
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7. Que se elabore un  Plan de Financiación de Transporte 
Público,  real,  concreto,  seguro,  que  garantice  la 
financiación suficiente de las infraestructuras de transporte, 
presentes  y  futuras  evitando  parches  y  por  tanto  que 
suponga la eliminación del Tributo Metropolitano.

8. Que  se  impulse  un  plan  que  incluya  a  todas  las 
administraciones para eliminar duplicidades administrativas, 
organismos innecesarios,  subvenciones con escaso control, 
etc…

 Que este acuerdo se comunique a todas las entidades de Sant 
Vicenç dels Horts y a las administraciones implicadas. 

11.0.4 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x 
Sant Vicenç, per una aplicació justa i equitativa del tribut metropolità i per 
a  un  millor  finançament  dels  serveis  públics  metropolitans. 
(M2412020000034)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor dels grups 
municipals, JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i Cs (3), i 10 vots en contra dels grups 
municipals, PSC-SVP (8) i SVCP (2), acorda aprovar la proposta de resolució 
transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número:  M2412020000034 Per una aplicació justa i equitativa del 
tribut  metropolità  i  per  a  un  millor  finançament  dels  serveis  públics 
metropolitans. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts x Sant Vicenç, per una aplicació justa i equitativa del tribut metropolità i 
per a un millor finançament dels serveis públics metropolitans.

L’anomenat  Tribut  Metropolità  (TM)  és  un  recurs  de  que  disposa  l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  per  finançar-se,  d’acord  amb  la  Llei  31/2010 
constitutiva  de  l’ens  i  emparada  en  la  Llei  Reguladora  d’Hisendes  Locals 
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, que segons el seu article 153a:

“Les arees metropolitanes poden establir un recarrec sobre l’impost sobre bens  
immobles situats al territori de l’entitat. Aquest recarrec s’exigeix als mateixos  
subjectes passius i en els mateixos casos que preveu la normativa reguladora  
d’aquest impost, i consisteix en un percentatge unic que recau sobre la base  
imposable de l’impost, i el seu tipus no pot ser superior al 0,2 per cent.”
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La disposició transitòria primera de l’ordenança del TM dels anys 2011 a 2018 
establia  que  no  s’aplicava  als  municipis  de  la  segona  corona  “en  tant  no 
disposin d’un nivell de transport col·lectiu de passatgers per superfície anàleg o  
assimilable  al  dels  municipis  integrants  a  l’extinta  Entitat  Metropolitana  del  
Transport”.

La sentència 875/2019 del TSJC, de 28 de juny de 2019, va declarar nul·la la 
disposició transitòria primera de l’OF reguladora del tribut Metropolità pel que fa 
a aquesta exempció pels municipis de la segona corona.

A partir de l’any 2019, s’ha fet extensiu el cobrament del TM als 18 municipis de 
la segona corona metropolitana i, a dia d’avui, som en període de pagament del 
tribut per a l’anualitat 2020.

La primera anualitat va estar marcada pel càlcul de quotes excessivament altes 
pels contribuents de la segona corona, que contrasten amb les quotes força 
més baixes que es paguen des de fa anys a la primera corona. Aquest fet va 
generar  molta  controvèrsia  i  el  sorgiment  d’una  plataforma  ciutadana 
anomenada “NO al Tribut”, que ha estat reclamant, entre d’altres qüestions, un 
càlcul més just del TM.

Es van cursar multitud de recursos que no han arribat a ser contestats per 
l’AMB, si bé el govern metropolità es va comprometre a promoure “de forma 
immediata  l’estudi  de  l’ordenanca  del  tribut  metropolita,  amb  la  finalitat  
d’aprofundir  en  els  principis  actuals  de  progressivitat,  equitat  social  i  
transparencia,  així  com  perfeccionar  els  mecanismes  de  coresponsabilitat  
tributaria  en  la  seva  aplicacio,  amb  el  compromís  d’incorporar  ja,  en  
l’ordenanca per l’any 2021, el maxim de millores que resultin viables en el marc  
de l’actual llei de l’AMB, sota els principis d'equitat, justícia, igualtat, solidaritat i  
equilibri territorial”.

Enguany, el càlcul de les quotes ha resultat ser més avantatjós per a la majoria 
de contribuents,  però aquesta qüestió no s’ha resolt  totalment,  ja que hi  ha 
casos  en  els  quals  la  quota  fins  i  tot  s’ha  incrementat.  Fonts  del  propi  
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts apunten que aquesta casuística podria 
afectar  fins  a  3.000  habitatges  del  municipi,  la  qual  cosa  suposa 
aproximadament el 30% de les propietats residencials. A més, no s’han retornat 
les  quanties  cobrades  en  excés  l’any  2019  ni  hi  ha  previsió  que  siguin 
retornades per cap mecanisme.

També s’ha generat un debat  sobre el  propi  subjecte passiu de l’impost,  la 
propietat,  i  sobre  el  càlcul  en  funció  del  valor  cadastral  de  la  mateixa.  Els 
contribuents que disposen de propietats més grans i de més valor no tenen per 
què tenir, al mateix temps, més capacitat econòmica per afrontar el pagament 
de l’impost que la resta de contribuents. I és evident que el valor d’una propietat 
no va directament relacionat amb l’ús que fan els seus habitants de serveis 
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com el transport públic, que s’ha esgrimit com el principal motiu de l’extensió 
del TM a la segona corona.

Durant  anys,  ha  estat  una  reclamació  de  gran  part  de  la  ciutadania  de  la 
segona corona poder optar a tenir els mateixos drets i deures que els ciutadans 
de la primera corona, perquè no es podia entendre que hi hagués diferències 
en la prestació de serveis depenent del municipi de residència. No hi ha cap 
dubte que el Tribut Metropolità no és un impost finalista, però tampoc es pot 
negar que abans de la  unificació tarifària,  un dels  arguments que l'Àrea de 
Mobilitat  de  l'AMB  va  posar  sobre  la  taula  per  a  fer  l’extensió  del  Tribut 
Metropolità a la totalitat dels municipis metropolitans va ser, el d'invertir i dur a 
terme  el  desplegament  d’un  pla  de  xoc  del  transport  amb  aquests 
compromisos:

1. S’aplicaria una tarifa plana als títols de transport públic que comportaria 
l’equiparació del preu dels mateixos als de la zona tarifària 1 amb la 
consegüent reducció del preu dels títols del transport públic.

2. La integració dels títols de tarifació social es procediria el següent any,  
donat que en aquesta primera fase la dotació econòmica per equilibrar el  
deute que es generaria no era possible.

3. Per l’any 2020, l’ÀMB participaria en els 2/3 del cost del transport públic 
urbà dels 18 municipis que en la data en disposessin.

4. Es  presentaria  un  calendari  amb les  propostes  de  millores  (PLA DE 
XOC) en el servei del transport públic que afecta aquests 18 municipis: 
millores en freqüències i recorreguts, noves línies, nou disseny de línies 
existents, reforç de línies i transport a la demanda.

L’aplicació  d’aquest  pla  de  xoc,  com ja  s’indica,  estava  previst  de  manera 
gradual ja que no es disposava des de l’inici dels ingressos necessaris per fer-
hi front en la seva totalitat. Per finançar-lo, la Direcció de Mobilitat, Transport i 
Sostenibilitat  de  l’AMB  va  explicar  als  ajuntaments  que  a  més  del  TM, 
comptarien amb aportacions de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), de 
la Generalitat,  dels municipis amb l’aportació del 33% del cost del transport 
urbà, i de la pròpia AMB.

Sorprenia en el moment que es va acordar el pla de xoc, i també ara, que una 
de les administracions que participa en el  finançament de l’ATM, l’Estat,  no 
preveia  cap  aportació  específica  per  al  sosteniment  de  la  integració  del 
transport  metropolità.  De  fet,  des  del  2017  totes  les  administracions  han 
incrementat  les  transferències  a  l’ATM,  sobretot  l’AMB  en  un  37%,  però 
l’Administració  General  de  l’Estat  és  la  que  menys  hi  aporta  i  només  ha 
incrementat un 23% el finançament a l’ens.

És per això que:



Ple 21/01/2021

- Atès  que  l’AMB  només  disposa  del  recàrrec  a  l’Impost  de  Béns 
Immobles com a figura impositiva prevista per la legislació d’hisendes 
locals, tot i que la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona preveu altres 
fórmules que podrien resultar més justes i equitatives.

- Atès  que,  dels  compromisos  inclosos  en  el  pla  de  xoc  del  transport 
metropolità, només hem vist aplicat el primer, certament rellevant, però 
clarament insuficient. I pel que fa a la resta de qüestions, es desconeix el 
seu  calendari  d’aplicació  concreta  i  a  aquestes  alçades  de  l’any  ja 
podem  assumir  l’incompliment  de  la  gran  majoria  de  traspassos  del 
servei de transport urbà a la segona corona.

- Atès que en molts casos, no s’ha resolt l’excessiva càrrega impositiva de 
les quotes, sinó que s’ha incrementat. I que no es donen explicacions 
clares i intel·ligibles a la ciutadania sobre aquest fet.

- Atès que no s’han retornat els imports cobrats en excés el 2019.

- Atès  que  les  diferents  administracions  implicades  a  l’ATM  no  estan 
contribuint amb esforços equiparables en el projecte de la integració del  
transport metropolità i això genera la necessitat d’incrementar la pressió 
fiscal sobre els contribuents i provoca malestar amb les administracions 
més properes a la ciutadania, que justament són les que més aporten.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Requerir a l’AMB que suspengui l’aplicació del TM als municipis de la 
segona corona metropolitana mentre no es despleguin les mesures acordades 
per a la millora del transport públic previstes pels anys 2020-21 i fins que no es 
reconeguin els imports cobrats en excés el 2019 i siguin retornats o bonificats.

Segon.-  Requerir  a  l’AMB i  a  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  que 
facilitin informació clara i intel·ligible a la ciutadania sobre el mètode de càlcul  
de les quotes del TM. També, que atenguin degudament els contribuents als 
quals no se’ls ha aplicat la rebaixa prevista per a enguany i revisin els càlculs 
realitzats facilitant, en última instància, càlculs alternatius per part de serveis 
externs.

Tercer.- Instar als grups parlamentaris de les Corts espanyoles i al Govern de 
l’Estat a modificar la legislació vigent per fer possible altres vies de finançament 
dels ens metropolitans que no siguin exclusivament el recarrec de l’Impost de 
Bens Immobles i que permetin gravar, per exemple, en funció de la renda, del  
grau d’accés als serveis públics metropolitans, de la petjada de carboni dels 
contribuents, etc.
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Quart.- Requerir al Govern de l’Estat l’increment de les seves aportacions a 
l’AMB i a l’ATM mitjançant la participació en els tributs de l’estat o d’altres tipus 
de transferències.

Cinquè.- Instar l’alcalde-president d’aquesta Corporació a la defensa d’aquests 
acords davant del Consell Metropolità, on el Consistori hi té representació a 
través de la seva persona, i en qualsevol espai polític i institucional on tingui 
oportunitat d’incidir-hi.

Sisè.-  Traslladar  aquests  acords  a  la  Presidència,  a  la  Vicepresidència 
executiva i a la Direcció de Mobilitat,  Transport i  Sostenibilitat de l’AMB, als 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat.

11.0.5  Proposta  de  resolució  presentada  pels  Grup  municipals  Sant 
Vicenç en Comú-Podem i  el  Partit  Socialista  -  Sant  Vicenç en Positiu, 
referent al tribut metropolità. (M2412020000037)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 10 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8) i SVCP (2), i 11 vots en contra dels grups municipals,  
JUNTSxSVH-ERC-AM  (8)  i  Cs  (3),  acorda  NO  APROVAR  la  proposta  de 
resolució .

Expedient número: M2412020000037 Referent al tribut metropolità. . 
Tràmit  relacionat:  Proposta  de  resolució  presentada  pels  Grup  municipals 
Sant Vicenç en Comú-Podem i el  Partit  Socialista -  Sant Vicenç en Positiu, 
referent al tribut metropolità.

La  Llei  31/2010,  de  3  d'agost,  de  Parlament  de  Catalunya,  va  crear  l'Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  (AMB),  i  va  especificar  la  seva  naturalesa, 
demarcació, organització, atribucions i la configuració de la seva hisenda. La 
lletra b) del seu article 40 preveu, entre els recursos de l'AMB, "el recàrrec 
sobre  l'impost  sobre  béns  immobles,  establert  per  la  legislació  d'hisendes  
locals per a les Àrees metropolitanes", també anomenat tribut metropolità.

El  Consell  Metropolità  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  en  sessió 
celebrada el 20 de desembre de 2011, aprovà de forma definitiva la imposició 
d’un recàrrec sobre l’impost de béns immobles (anomenat tribut metropolità), 
donant compliment a què disposen els articles 15 i 153-1a del RDL. 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i  els articles 40 i 41 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de creació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El marc legal del Tribut ve determinat pels articles 153.1a) del Reial  Decret 
Legislatiu  2/2004,  de  5  de març,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de la  Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals  (TRLHL)  i  41  de  la  Llei  31/2010,  del  3 
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d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En virtut del primer d’ells:  Les 
àrees metropolitanes podran establir un recàrrec sobre l’IBI que s’exigirà als  
mateixos  subjectes  passius  i  en  els  mateixos  casos  contemplats  en  la  
normativa reguladora de l’IBI i consistirà en un percentatge únic que recaurà  
sobre la base imposable d’aquest, i el seu tipus no podrà ser superior al 0’2 per  
100.  De conformitat  amb el  segon, el  recàrrec metropolità sobre l’IBI  no ha 
d’excedir el percentatge al·ludit  i  ha de recaure sobre el valor cadastral que 
constitueix la base imposable d’aquest impost, i impedeix, doncs, una llibertat  
de l’AMB per reformar la base de càlcul tal  com aquesta ve definida en les 
normes al·ludides. 

Nogensmenys,  que  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  -Sala 
Contencios Administrativa- secció 2a , en Sentència de 18 de juny de 2019, al  
procediment seguit amb el núm. 113/2018, ha declarat en relació amb el tribut 
metropolità,  que:  “adoptado  el  recargo  por  el  AMB  no  cabe  excluir  
determinados municipios, sin contrariar de manera palmaria los principios de  
generalidad tributaria e igualdad”

Així  mateix,  el  Consell  Metropolità  en  la  sessió  celebrada  el  mes  de  maig 
d’aquest any, va aprovar que la garantia de la prestació d’uns serveis públics 
de qualitat,  per mitjà de la configuració d’una administració propera i  capaç 
d’incrementar  la  implicació  i  la  participació  ciutadanes  en  una  realitat  de 
continuïtat  urbana,  densitat  demogràfica  i  característiques  econòmiques  i 
socials  que  ho  fan  necessari,  demana  l’existència  d’un  mecanisme  de 
finançament  impositiu.  El  tribut  metropolità  esdevé,  doncs,  peça  clau  i  de 
garantia  per  aconseguir  el  funcionament  d’una  eina  efectiva  al  servei  de 
l’eficiència en la gestió i del benestar dels ciutadans. 

El Ple NO APROVA l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Determinar que el tribut metropolità ha de constituir un dels principals 
instruments  de  finançament  impositiu  de  l’espai  de  relacions  funcionals,  de 
concurrència  territorial,  d’ús  comú  de  subministraments  i  serveis  dels  36 
municipis que formen part de l’AMB, amb les seves particularitats i necessitats 
específiques, amb l’objectiu d’impulsar les actuacions públiques necessàries, 
perquè les competències de l’AMB es puguin desplegar amb plenitud en tots 
els  municipis,  i  aconseguir  la  seva  cohesió  i  correcció  de  les  desigualtats 
existents.

Segon.- Manifestar el nostre suport, a l’acord aprovat en el Consell Metropolità 
del  22  de  desembre,  que  estableix  les  bases  per  a  la  concessió  d’ajuts 
econòmics  relacionats  amb  els  tributs  metropolitans  per  atendre  situacions 
especials plantejades arran de la pandèmia de la covid-19, en concordança 
amb l’acord pres en el mes de maig d’aquest any,  el qual manifestava, que 
l’AMB  establirà  ajudes  per  al  pagament  del  tribut  metropolità,  tant  d’usos 



Ple 21/01/2021

residencials  com d’establiments  comercials  i  de  serveis  personals  de  petita 
superfície,  utilitzant  criteris  similars  als  de  les  ajudes  ja  establertes  o  que 
s’estan  establint  per  les  administracions  públiques  a  favor  de  famílies  en 
situació vulnerable així com -específicament- en el marc de les mesures per fer 
front als impactes socials i econòmics de la pandèmia COVID 19.

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat l’acceleració dels procediments 
per  traslladar  els  contractes  existents  a  l’AMB,  per  acabar  d’incorporar  els 
serveis  de  transport  urbà  col·lectiu  de  viatgers  prestats  per  aquesta 
administració i delegar la seva assumpció a l’AMB.

Quart.-  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  planificar  i  desenvolupar 
conjuntament  amb  l’AMB  un  pla  d’actuació  per  complementar,  actualitzar  i 
ampliar els serveis  dels sistemes de transport integrats a l’ATM que formen 
part de l’actual xarxa de transport metropolità.

Cinquè.-  Demanar al Govern de l’Estat que ampliï el finançament de l’AMB o 
bé modifiqui la legislació vigent per fer possible altres vies de finançament que 
no siguin exclusivament el recàrrec del Impost de Béns i Immoble.

Sisè.- Traslladar el present acord, a la Conselleria d’Economia i Finances, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, al Govern de l’ Estat, a l’ATM i a l’AMB. 

12.0.0 Mocions d'urgència

12.0.1 Aprovar la urgència de la Moció.

El President posa a votació la urgència d’aquest punt i el Ple per unanimitat de 
tots els seus membres presents acorda aprovar-la.

12.0.1.1Proposta  de  resolució  presentada pel  grup municipal  PSC-Sant 
Vicenç en Positiu de recolzament al món de la cultura:  dansa, música, 
teatre i l'activitat física davant el tercer tancament i de creació d'ajudes 
pel sector.(M2412021000001)

(Els  grups  municipals  de  Junts  x  Sant  Vicenç  i  Ciutadans  s’adhereixen  a 
aquesta proposta.)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient número: M2412021000001 De recolzament al món de la Cultura 
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Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
PSC-Sant Vicenç en Positiu, Junts x Sant Vicenç i Cs, de recolzament al món 
de la cultura: dansa, música, teatre i l'activitat física davant el tercer tancament i 
de creació d'ajudes pel sector

Davant el tercer tancament decretat pel Govern de la Generalitat cap a aquest  
sector,  el  col·lectiu  d’associacions  de  dansa,  teatre,  música,  etc.  diem:  No 
podem aguantar més!
Ens hem preparat  i  adaptat  a diferents “noves normalitats”  amb la reducció 
d’alumnes per grup, gel hidroalcohòlic, aparells de ventilació i una desinfecció i 
neteja a fons entre classes i grups. Hem creat espais segurs per desenvolupar 
una  activitat  que  no  es  pot  substituir  per  un  format  virtual  i  requereix  de 
presencialitat.  Una presencialitat responsable, amb un seguiment exhaustiu i 
que ha demostrat que la incidència de positius no arriba a l’1%.

Hem tancat fins a 3 vegades per fer front a la pandèmia de la COVID-19, però 
no hem d’oblidar que s’haurien de buscar i impulsar solucions perquè la dansa i 
el ball com activitat física i mental, la música i el teatre, així com l’activitat de les 
escoles d’idiomes, les empreses que es dediquen a realitzar extraescolars, de 
repàs,  etc.  puguin  desenvolupar-se  de  forma  segura.  Per  responsabilitat, 
també, cap a molts altres col·lectius de la nostra societat. Com és la infància i  
la  joventut  que s’han vist  aïllades durant  molt  de temps i  necessiten poder 
créixer, formar-se i desenvolupar-se. Per responsabilitat a la gent gran i a les 
persones amb diversitat  funcional  que voluntàriament  i  per  salut  necessiten 
d’aquest servei. Per les companyies de dansa i altres expressions artístiques i 
culturals que necessiten assajar i així poder encarar un futur pròxim on el talent 
no es perdi ni s’aturi. Es necessiten solucions realistes pels professionals que 
afronten un futur incert i que molts d’ells, davant aquest últim tancament, es 
plantegen abandonar. 

Som una xarxa àmplia qui ha fet de la dansa, música, teatre i altres activitats 
que generen cohesió social a Sant Vicenç dels horts una activitat i un servei 
vital i essencial per a moltes persones. Des del compromís amb la nostra ciutat 
hem fet de Sant Vicenç dels horts una ciutat  sensible a la dansa, música i 
teatre, com a activitat física, social, mental, emocional i artística. Associacions 
que han generat companyies de dansa, teatre, música, esports, etc. aportant 
riquesa cultural i artística al municipi, formant a generacions i generant estima a 
la cultura. Escoles i acadèmies, que per motivació de persones valentes van 
decidir  situar-se a Sant Vicenç dels horts i  engegar una aventura educativa 
aportant riquesa cultural, artística i social al municipi. I els gimnasos de Sant 
Vicenç dels horts, negocis de proximitat compromesos amb la ciutat i la seva 
gent, que han fet de la seva activitat una part del seu servei i han contribuït a la 
millora cultural i de benestar saludable del municipi.

Sempre, des de la vocació, estem presents en els esdeveniments culturals i 
socials del municipi, participant i creant lligams amb l’entorn i la seva gent. Hem 
aportat recursos als equipaments públics de la ciutat. Hem creat experiències 
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col·lectives  i  cohesionadores  com,  per  exemple,  el  Dia  Internacional  de  la 
Dansa, del teatre o de la música. Ara, quan un tercer tancament ja no ens 
permet mantenir-nos, necessitem que se’ns escolti i que s’adoptin solucions per 
tal de no abocar al tancament total de cap espai.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer – Donar ple suport al  col·lectiu d’entitats:  escoles de dansa, música, 
teatre, així com les activitats de les escoles d’idiomes, les empreses que es 
dediquen a realitzar  extraescolars,  de repàs,  etc.  i  els gimnasos davant  les 
mesures restrictives que impedeixen la seva activitat.

Segon – Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures 
compensatòries a les mesures restrictives de tancament cap a aquests sectors 
i  buscar  solucions  per  una  obertura  segura  dels  seus  espais,  tot  adoptant 
protocols i mesures de seguretat. 

Tercer – Que des de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels horts s’aportin mesures 
d’ajudes i suport als agents afectats.

Quart – Donar compte d’aquest acord a escoles de dansa, música, teatre, així 
com les activitats de les escoles d’idiomes, les empreses que es dediquen a 
realitzar extraescolars, de repàs i gimnasos de Sant Vicenç dels horts.

13.0.0 Precs i preguntes

Els grups municipals formulen les seves preguntes.

(A les 22:57 hores marxa la regidora del Grup Municipal PSC Sant Vicenç en 
Positiu, senyora Mireia Vergés Rosell.)

(A les 00:35 hores marxa el regidor del Grup Municipal Junts x Sant Vicenç, 
senyor Joaquim Simón Aymenrich.)

L’alcalde  aixeca  la  sessió,  de  la  qual,  com a  secretària  accidental,  estenc 
aquesta acta.

La secretària accidental Vist i plau
L’alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01]


	Artículo I. Primer.- INSTAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona perque inicii el procediment de declarar com a àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, més enllà de l’any, als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats del municipi els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes.
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