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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 3/2021
Caràcter: ordinària
Data: 18 de febrer de 2021
Horari: de 19:00:00 a 23:40  h
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

1.0.0 Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

1.0.1 Aprovació de l'acta del Ple extraordinari i urgent de data 20 de gener de 
2021.
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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.

1.0.2 Aprovació de l'acta del Ple ordinari de data 21 de gener de 2021.

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 2021LLDR000028 de data 12 de gener, de 
prendre raó de la sentència núm. 187/2020 del Recurs ordinari 142/2019-A 
interposat per la Administración General del Estado. (SC072019000009)

“Expedient número: SC072019000009 Recurs ordinari 142/2019-A interposat 
per l'Administració General de l'Estat. 
Tràmit  relacionat:  Prendre  raó  de la  sentència  núm.  187/2020 del  Recurs 
ordinari 142/2019-A interposat per la Administración General del Estado.

Vist que en data 24 d’abril de 2019, es va rebre, per part del Jutjat Contenciós  
Administratiu núm. 8 de Barcelona, comunicació sobre la interposició del recurs 
ordinari  núm. 142/2019-A,  per part  de la Administración General  del  Estado 
contra l’acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, de 
data 20 de febrer de 2019, en el que es mostra suport a la Resolució 92/XII del 
Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació 
de la convivència,  aprovada el  dia 11 d’octubre de 2018 i,  especialment,  el 
fragment  que  s’inclou  en  el  punt  II.  Institucions  i  Administracions,  on  es 
manifesta el següent: 

II. Institucions i administracions

15.  El  Parlament  de  Catalunya,  en  defensa  de les  institucions  
catalanes i les llibertats fonamentals:

a) Insta a totes les institucions de l’Estat a garantir la  
convivència, la cohesió social i la lliure expressió de  
la  pluralitat  política  de  l’Estat.  En  aquest  sentit,  
reprova els  actes repressius contra la  ciutadania i  
condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155  
de la Constitució, la il·legalització de partits polítics  
Catalans, la judicialització de la política i la violència  
exercida contra els drets fonamentals.
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b)  Insta  les  institucions  i  els  partits  Catalans  al  
diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat de les  
diverses opcions de tots els catalans.

c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip  
VI, la seva intervenció en el conflicte català, i la seva  
justificació  de  la  violència  exercida  pels  cossos  
policials l’1 d’octubre de 2017.

d) Referma el compromís amb els valors republicans  
i  aposta  per  l’abolició  d’una  institució  caduca  i  
antidemocràtica com la monarquia 

Vist  que  en  data  30  de  desembre  de  2020  s’ha  rebut  per  part  del  Jutjat  
Contenciós Administratiu  núm. 8 de Barcelona sentència núm. 187/2020 de 
data 3 de novembre de 2020 en que es declara que s’estima parcialment el 
recurs  contenciós  administratiu  interposat  per  la  representació  de  la 
Administración  General  del  Estado  contra  l’esmentat  acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  de  data  20  de  febrer  de  2019, 
declarant-se nuls i sense efecte els apartats c) i d) de l’esmentada resolució, 
sense imposició de costes.

Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 53.1k) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en concordància amb l’article 21.1.k) 
de la Llei  de bases del règim local,  reformada per la Llei  57/2003, l’alcalde 
ostenta, entre d’altres, l’atribució d’exercir accions judicials i administratives i la 
defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència.

Vist l’article 551 apartat 3 de la llei Orgànica 6/1986 de 1 de juliol, del Poder 
Judicial  la  representació  i  defensa  dels  ens  locals  correspon  als  Lletrats 
assignats  als  serveis  jurídics  de  les  esmentades  Administracions,  tret  que 
designin advocat col·legiat que els representi i defensi.

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

RESOLC:

Primer.- Prendre raó de la sentència núm. 187/2020 de data 3 de novembre de 
2020 en que s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat 
per la representació de la Administración General del Estado contra l’acord del 
Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de data 20 de febrer de 2019 pel  
qual  es mostra el  suport  a  la Resolució  92/XII  del  Parlament de Catalunya 
sobre  la  priorització  de  l’agenda  social  i  la  recuperació  de  la  convivència, 
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aprovada el  dia  11  d’octubre  de 2018,  declarant-se nuls  i  sense efecte  els 
apartats c) i d) de l’esmentada resolució, sense imposició de costes.

Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
8  de  Barcelona,  al  Gabinet  d’Alcaldia  i  al  departament  de  Sistemes  i  
Tecnologies , als efectes oportuns.

Tercer.- Donar compte al Ple municipal.
 
Quart.-  Fer  pública  la  sentència,  de  forma  anonimitzada,  en  el  Portal  de 
transparència d’aquest Ajuntament.”

2.0.2  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000039  de  data  13  de  gener, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament 
com a funcionari interí al senyor ACS, com agent de la Policia Local per a 
la  substitució  d’un  treballador  en  situació  de  baixa  per  IT. 
(G0232021000002)

“Expedient número: G0232021000002 Nomenament com a funcionari interí 
per substitució d’un treballador en situació de baixa per IT. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del 
nomenament com a funcionari interí al senyor ACS, com agent de la Policia 
Local per a la substitució d’un treballador en situació de baixa per IT.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
d’agent  de  la  Policia  Local  amb caràcter  excepcional  per  a  substituir  a  un 
treballador, JDF, que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal.

Atès que la regidoria de Seguretat Ciutadana té les competències pròpies per 
desenvolupar  les  polítiques  de  prevenció  de  la  seguretat  del  municipi  i  la 
convivència ciutadana, relació i coordinació en matèria de seguretat amb altres 
administracions i cossos de seguretat derivada de mandat constitucional i amb 
major part recollit a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de les Forces i  
Cossos de Seguretat. 

Atès que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de 
Règim Local, reconeix competències als municipis en matèria de seguretat el 
llocs públics i d’ordenació del tràfic de persones i vehicles en les vies urbanes.

Atès l'article 9.8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 
la competència exclusiva en matèria de règim local, sens perjudici d'allò que 
disposa  l'article  149.1.18  de  la  Constitució,  i  l'article  13.3  li  atorga  les 
competències en matèria de coordinació de l'actuació de les policies locals, 
aquesta  les  desenvolupa mitjançant  la  Llei  16/1991,  de  10 de juliol,  de  les 
Policies  Locals,  en  la  qual  es  recull  la  normativa  d’aplicació  als  cossos  de 
policia local depenen dels municipis de Catalunya. 
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Atès l’esmentada Llei autonòmica de les Policies Locals i la fitxa descriptiva del 
lloc de treball d’agent de la Policia Local d’aquesta Corporació, concretament 
els  agents  de  Policia  Local  desenvolupen  tasques  com  la  ordenació, 
senyalització, direcció del trànsit en el nucli urbà, la protecció com autoritat de 
vigilància  i  custodia  dels  edificis,  instal·lacions  i  dependències  de  les 
corporacions,  així  com  dur  a  terme  diligències  de  prevenció  i  actuacions 
destinades  a  evitar  la  comissió  d'actes  delictuosos,  instruir  atestats  per 
accidents  de  circulació  esdevinguts  dins  el  nucli  urbà,  exercir  de  policia 
administrativa,  a  fi  d'assegurar  el  compliment  dels  reglaments,  de  les 
ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes 
municipals,  d'acord  amb la  normativa  vigent,  tasques d’atenció  i  d’auxili  en 
accidents, catàstrofes i calamitats públiques i també, assumir la protecció de 
manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes. 
Per aquests motius i per poder donar cobertura als serveis que atorguen els 
agents de manera eficient aquesta substitució transitòria del titular de la plaça 
que  es  troba  en  situació  de  baixa  per  Incapacitat  Temporal  té  el  caràcter 
d’urgent i inajornable necessitat la cobertura d’aquesta plaça durant el termini  
en el què la persona es trobi vacant. 

En Junta de Govern de data 26 de setembre de 2019 es van aprovar les bases 
reguladores i la convocatòria del concurs d’oposició de sis places de policia 
local  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  creació  de  borsa  de  treball,  mitjançant 
oposició lliure.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona número 2019033286 de data 3 d’octubre de 2019 
i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7974 de 
data 4 d’octubre de 2019.

Atès que en l’acta del Tribunal Qualificador de data 16 de desembre de 2019, 
s’acorda l’aprovació del resultat final del procés de selecció i resultant de la 
mateixa  borsa  de  reposició  que  es  troba  actualment  activa  per  a  donar 
cobertura a les vacants d’agent de Policia Local, s’ha contactat amb l’aspirant 
següent  del  llistat,  el  senyor  Andrés  Cano  Sánchez,  el  qual  ha  acceptat 
l’oferiment.

Vist el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de  data  19  de  setembre  de  2016,  segons  CVE-Núm.  de  registre: 
022016015727.

Atès el que disposa l’article 10.1.b) 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  13  i  124.1.c)  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 6 del Reglament 214/1990, de 30 de 
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juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  personal  al  servei  de  les  entitats 
locals.

De conformitat amb l’article 31.b) Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual  
s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals l’interí 
només pot ser nomenat en els casos següents: per tal de cobrir transitòriament 
places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris o funcionàries 
de carrera, per situacions urgents degudament motivades, per ocupar llocs de 
treball en substitució del funcionariat que gaudeixin del dret de reserva de plaça 
i  destinació  i  durant  l’època  turística,  quan  els  ajuntaments,  per  llurs 
circumstàncies especials, vegin augmentada l’afluència de visitants.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès  el  que  disposa  la  Llei  3/2015,  de  l’11  de  març  de  mesures  fiscals, 
financeres i  administratives,  els agents de l’escala bàsica es classifiquen,  a 
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, segons l’article 65 
de l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals.

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

Vist  l’informe emès per  l’interventor  Municipal  conforme existeix  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  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  base  a 
l’informe emès pel cap de recursos humans i organització. 

Segon.-  Nomenar  com  a  funcionari  interí  a  temps  complert  de  l’escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, al senyor Andrés Cano 
Sánchez, com Agent de la Policia Local, a la plaça núm. 71, enquadrat en el 
grup de classificació C2, nivell  de destinació 16, amb una puntuació de 245 
segons el text refós de la relació de llocs de treball i adscriure’l al lloc de treball 
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núm. 208 d’Agent de la Policia Local amb efectes des del dia 11 de gener de 
2021 i fins a la reincorporació de la persona substituïda. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 19.969,47 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter 
econòmic, en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en 
matèria de funció pública.

Quart.-  Requerir  a  l’esmentat  senyor  que en el  termini  màxim de vint  dies 
presentin  els  documents  acreditatius  de  les  condicions  exigides  a  la  base 
segona lletra c, g i k, tal i com diu la base 10.3.

Cinquè.- 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. 

Sisè.- Per adquirir la condició de funcionari interí haurà de prestar jurament o 
promesa, de conformitat amb allò que estableix Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta dies hàbils, 
comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució.

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada aquesta resolució amb la 
fitxa descriptiva del lloc de treball corresponent.

Vuitè.-  Comunicar aquest acord als departament de Seguretat Ciutadana, de 
Sistemes d’informació i Noves Tecnologies i al departament d’Economia, així  
com a les seccions sindicals.”

2.0.3  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000040  de  data  13  de  gener, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament 
com a funcionari interí al senyor MSR, com agent de la Policia Local per a 
la  substitució  d’un  treballador  en  situació  de  baixa  per  IT. 
(G0232021000001)

“Expedient número:  G0232021000001 Nomenament com a funcionari interí 
per substitució d’un treballador en situació de baixa per IT. 

Tràmit relacionat:  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del 
nomenament com a funcionari interí al senyor MSR, com agent de la Policia 
Local per a la substitució d’un treballador en situació de baixa per IT.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
d’agent  de  la  Policia  Local  amb caràcter  excepcional  per  a  substituir  a  un 
treballador, JFLD, que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal.
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Atès que la regidoria de Seguretat Ciutadana té les competències pròpies per 
desenvolupar  les  polítiques  de  prevenció  de  la  seguretat  del  municipi  i  la 
convivència ciutadana, relació i coordinació en matèria de seguretat amb altres 
administracions i cossos de seguretat derivada de mandat constitucional i amb 
major part recollit a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de les Forces i  
Cossos de Seguretat.
 
Atès que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de 
Règim Local, reconeix competències als municipis en matèria de seguretat el 
llocs públics i d’ordenació del tràfic de persones i vehicles en les vies urbanes.

Atès l'article 9.8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 
la competència exclusiva en matèria de règim local, sens perjudici d'allò que 
disposa  l'article  149.1.18  de  la  Constitució,  i  l'article  13.3  li  atorga  les 
competències en matèria de coordinació de l'actuació de les policies locals, 
aquesta  les  desenvolupa mitjançant  la  Llei  16/1991,  de  10 de juliol,  de  les 
Policies  Locals,  en  la  qual  es  recull  la  normativa  d’aplicació  als  cossos  de 
policia local depenen dels municipis de Catalunya. 

Atès l’esmentada Llei autonòmica de les Policies Locals i la fitxa descriptiva del 
lloc de treball d’agent de la Policia Local d’aquesta Corporació, concretament 
els  agents  de  Policia  Local  desenvolupen  tasques  com  la  ordenació, 
senyalització, direcció del trànsit en el nucli urbà, la protecció com autoritat de 
vigilància  i  custodia  dels  edificis,  instal·lacions  i  dependències  de  les 
corporacions,  així  com  du  a  terme  diligències  de  prevenció  i  actuacions 
destinades  a  evitar  la  comissió  d'actes  delictuosos,  instruir  atestats  per 
accidents  de  circulació  esdevinguts  dins  el  nucli  urbà,  exercir  de  policia 
administrativa,  a  fi  d'assegurar  el  compliment  dels  reglaments,  de  les 
ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes 
municipals,  d'acord  amb la  normativa  vigent,  tasques d’atenció  i  d’auxili  en 
accidents, catàstrofes i calamitats públiques i també, assumir la protecció de 
manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes. 
Per aquests motius i per poder donar cobertura als serveis que atorguen els 
agents de manera eficient, aquesta substitució transitòria del titular de la plaça 
que  es  troba  en  situació  de  baixa  per  Incapacitat  Temporal  té  el  caràcter 
d’urgent i inajornable necessitat, la cobertura d’aquesta plaça durant el termini 
en el què la persona es trobi vacant. 

En Junta de Govern de data 26 de setembre de 2019 es van aprovar les bases 
reguladores i la convocatòria del concurs d’oposició de sis places de policia 
local  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  creació  de  borsa  de  treball,  mitjançant 
oposició lliure.
Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona número 2019033286 de data 3 d’octubre de 2019 
i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7974 de 
data 4 d’octubre de 2019.
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Atès que en l’acta del Tribunal Qualificador de data 16 de desembre de 2019, 
s’acorda l’aprovació del resultat final del procés de selecció i resultant de la 
mateixa  borsa  de  reposició  que  es  troba  actualment  activa  per  a  donar 
cobertura a les vacants d’agent de Policia Local, s’ha contactat amb l’aspirant 
següent del llistat, el  senyor  Manel Sánchez Rodríguez, el  qual ha acceptat 
l’oferiment.

Vist el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de  data  19  de  setembre  de  2016,  segons  CVE-Núm.  de  registre: 
022016015727.

Atès el que disposa l’article 10.1.b) 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  13  i  124.1.c)  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 6 del Reglament 214/1990, de 30 de 
juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  personal  al  servei  de  les  entitats 
locals.

De conformitat amb l’article 31.b) Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual  
s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals l’interí 
només pot ser nomenat en els casos següents: per tal de cobrir transitòriament 
places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris o funcionàries 
de carrera, per situacions urgents degudament motivades, per ocupar llocs de 
treball en substitució del funcionariat que gaudeixin del dret de reserva de plaça 
i  destinació  i  durant  l’època  turística,  quan  els  ajuntaments,  per  llurs 
circumstàncies especials, vegin augmentada l’afluència de visitants.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès  el  que  disposa  la  Llei  3/2015,  de  l’11  de  març  de  mesures  fiscals, 
financeres i  administratives,  els agents de l’escala bàsica es classifiquen,  a 
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, segons l’article 65 
de l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals.

Vist l’informe emès pel cap del departament de recursos humans i organització, 
que s’adjunta i forma part de l’expedient.
Vist  l’informe emès per  l’interventor  Municipal  conforme existeix  consignació 
pressupostària, que s’adjunta i 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  en  base  a 
l’informe emès pel cap de recursos humans i organització. 

Segon.-  Nomenar  com  a  funcionari  interí  a  temps  complert  de  l’escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, al senyor Manel Sánchez 
Rodríguez, com Agent de la Policia Local, a la plaça núm. 73, enquadrat en el  
grup de classificació C2, nivell  de destinació 16, amb una puntuació de 245 
segons el text refós de la relació de llocs de treball i adscriure’l al lloc de treball 
núm. 210 d’Agent de la Policia Local amb efectes des del dia 11 de gener de 
2021 i fins a la reincorporació de la persona substituïda. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 39.938,93 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter 
econòmic, en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en 
matèria de funció pública.

Quart.-  Requerir  a  l’esmentat  senyor  que en el  termini  màxim de vint  dies 
presentin  els  documents  acreditatius  de  les  condicions  exigides  a  la  base 
segona lletra c, g i k, tal i com diu la base 10.3.

Cinquè.- 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.

Sisè.- Per adquirir la condició de funcionari interí haurà de prestar jurament o 
promesa, de conformitat amb allò que estableix Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta dies hàbils, 
comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució. 

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada aquesta resolució amb la 
fitxa descriptiva del lloc de treball corresponent.

Vuitè.-  Comunicar aquest acord als departament de Seguretat Ciutadana, de 
Sistemes d’informació i Noves Tecnologies i al departament d’Economia, així  
com a les seccions sindicals.”
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2.0.4  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000053  de  data  18  de  gener, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabiltiat  en  la 
contractació  temporal  en  la  modalitat  d’interinatge  fins  a  la  cobertura 
definitiva  de  la  plaça  a  la  senyora  VSN,  com  a  treballadora  social. 
(G0232020000137)

“Expedient número:  G0232020000137 Contractació temporal en la modalitat 
d’interinatge fins a la cobertura definitiva de la plaça a la senyora VSN, com a 
treballadora social. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabiltiat en la 
contractació temporal en la modalitat d’interinatge fins a la cobertura definitiva 
de la plaça a la senyora VSN, com a treballadora social.

Vist que en data 3 de maig de 2019, per acord de la Junta de Govern Local, es 
van aprovar  les bases i  la convocatòria per a la constitució d’una borsa de 
treball de tècnics\ques mitjà/ana treballadors/es socials.

Vist  que  les  bases  per  a  la  constitució  de  l’esmentada  borsa  varen  ser 
publicades al BOPB de data 28 de maig de 2019 (CVE 2019018928) i al DOGC 
de data 28 de maig de 2019 núm. 7884.

Atès que actualment l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir una 
plaça  que  es  troba  vacant  a  la  plantilla  de  personal  laboral  d’aquesta 
corporació,  vinculada  al  lloc  de  treball  de  treballador/a  social,  en  tant  no 
s’acordi la preceptiva convocatòria pel procediment reglamentari.

Vist que en data 5 de gener 2021 s’ha produït una vacant al departament de  
serveis  socials  per  la  finalització  del  contracte de treball  temporal  de  relleu 
d’una  treballadora  social  que  venia  desenvolupant,  d’entre  altres,  tasques 
d’atenció a les persones en situacions de dependència.

Atès que resultant del procés de selecció anteriorment esmentat, s’ha constituït  
una  borsa  de  treball  de  tècnics/ques  mitjà/ana  de  treballadors/es  socials, 
d’acord amb l’acta del Tribunal qualificador del procés selectiu de data 25 de 
juliol de 2019 i que el resultat d’aquest procés de selecció va ser publicat la 
llista de persones amb el corresponent ordre de puntuació.

Vist  que  segons  l’ordre  de  puntuació  de  les  persones  resultants  que  han 
superat el procés de selecció de l’esmentada borsa, s’ha d’oferir per ocupar la 
plaça vacant (núm. 160), de forma interina, i el lloc de treball (núm. 287) de 
treballador/a social al departament de serveis socials a la tercera persona de la 
llista, ja que les dues primeres persones es troben al servei actiu d’aquesta 
corporació,  mitjançant  Decret  núm.  2019LLDR001247 de  data  9  d’agost  de 
2019  i  Decret  núm.  2019LLDR001456  de  data  1  d’octubre  de  2019, 
respectivament, essent la senyora Vanessa Sánchez Navarro, que ha acceptat 
l’oferiment.
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Atesa  la  contractació  temporal  amb caràcter  d’interinitat  fins  a  la  cobertura 
definitiva de la plaça, tindrà un període de prova amb la durada de 6 mesos,  
aquest  període  restarà  interromput  en  les  situacions  d’incapacitat  temporal, 
maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin al personal en període 
de prova.

Atès que per acord del Ple Municipal de data 17 de maig de 2018, publicat al  
BOPB amb número CVE 2018023802 i de data 14 de juny de 2018, es modificà 
la Relació de Llocs de Treball  de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i,  
concretament,  la  puntuació  i  el  sistema  retributiu  del  lloc  de  treball  de 
treballador/a  social,  passant  a  enquadrar-se  dins  el  grup  professional  A, 
subgrup A2, complement de destí 22 i 342 punts segons la valoració de llocs de 
treball, modificant el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada 
pel  Ple  de  l’Ajuntament,  en  sessió  ordinària  de  data  21  de  juliol  de  2016, 
publicat  al  BOPB de data  19  de  setembre de 2016,  segons CVE-Núm.  de 
registre: 022016015727.

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 4 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 la Llei  de l’Estatut dels Treballadors, en 
matèria de contractes de duració determinada.

La modalitat d’aquesta contractació amb caràcter laboral és la recollida l’apartat  
1.c)  de  l’article  15  de  l’  ET,  denominada  «interinitat  per  vacant»  de  les 
Administracions Públiques, és a dir, és el contracte concertat per ocupar una 
vacant  en  tant  que  aquesta  no  sigui  coberta  reglamentàriament  per  les 
Administracions.  La  jurisprudència  del  Tribunal  Suprem  en  data  22  de 
desembre de 2011, recull una exhaustiva recopilació de l’esmentat apartat 1.c) 
la  qual:  “accepta  l’interinatge condicionant  en  tot  cas  la  seva validesa a  la  
constància  de  que  s’havia  efectuat  per  cobrir  una  vacant,  el  requisit  
condicionant de l’acceptació d’aquesta modalitat de contractació, d’acord que  
el propi concepte de la paraula interinatge es troba dins la necessitat d’una  
substitució,  com  situació  vicaria  d’una  titularitat  reservada  respecte  d’una  
vacant preexistent”, en relació al temps de permanència el mateix TS estableix 
que:  “el  temps  de  permanència  en  la  situació  d’interinitat  tampoc  s’ha  
considerat transcendent que la cobertura de la plaça es demori més allà d’un  
any natural en què l’oferta pública d’ocupació s’hagi aprovat sobre l’argument  
fonamental  de  que  les  normes  sobre  creació  i  dotació  de  places  en  
l’Administració Pública no venen determinades per la protecció del treballador  
sinó per l’interès públic (...), d’aquesta manera no es troba subjecte a termini de  
duració  preestablerta,  sinó  que  tradicionalment  s’ha  entès  que  la  mateixa  
durada serà fins que es cobreixi la vacant pel procediment legalment establert.” 
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D’aquesta manera, no ens trobem davant d’un contracte subjecte a condició 
resolutòria, sinó envers un contracte llur durada es troba subjecte a un termini 
indeterminat  que  necessàriament  arribarà,  majorment,  quan  es  tracti  de 
vacants que han d’ésser objecte d’oferta pública d’ocupació.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Vist l’informe emès per la cap de l’àrea de serveis a les persones, que s’adjunta 
i  forma  part  de  l’expedient  on  es  justifica  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat d’aquesta contractació. 
Vist l’informe emès pel cap del departament de recursos humans i organització, 
que s’adjunta i forma part de l’expedient.

Vist  l’informe  de  l’interventor  municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària, que s’adjunta i forma part de l’expedient.

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
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 
contractació en base a l’informe emès per la cap de l’àrea de serveis a les 
persones.

Segon.-  Aprovar  la  contractació temporal  a  temps complert,  en la modalitat 
d’interinatge per cobrir una vacant a la senyora Vanessa Sánchez Navarro, a la  
plaça (núm. 160), enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A2, nivell 
de destinació 22, amb una valoració de 342 punts segons la relació de llocs de 
treball,  adscrita provisionalment al lloc de treball (núm. 287) de treballador/a 
social al departament de serveis socials i, amb efectes des del dia 18 de gener 
de 2021 i fins a la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment 
establert.

Tercer.- Aprovar la despesa de 39.761,60 € per a l’exercici 2021 en concepte 
de salaris i despeses de Seguretat Social amb el compromís de consignació 
pressupostària, corresponent a la duració del contracte.
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Quart.-  Nomenar com a tutora del present contracte a la funcionària d’aquest 
Ajuntament, la senyora Carme Padilla Pineda, per tal de valorar si la persona 
interessada ha superat o no el període de prova, essent aquest de 6 mesos.

Cinquè.- Publicar aquesta contractació temporal al BOPB 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.

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Setè.- Comunicar als departaments de Serveis Socials, Sistemes d’Informació i 
Noves Tecnologies, Economia i a les seccions sindicals.”

2.0.5  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000055  de  data  18  de  gener, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  el 
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la 
plaça a la senyora OCL, com auxiliar administrativa. (G0232021000005)

“Expedient  número:  G0232021000005  Nomenament  com  a  funcionària 
interina fins a la cobertura definitiva de la plaça a la senyora OCL, com auxiliar  
administrativa. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el 
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça 
a la senyora OCL, com auxiliar administrativa.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir una plaça que es 
troba  vacant  a  la  plantilla  d’aquesta  corporació  vinculada  al  lloc  de  treball 
d’auxiliar administrativa i, en tant que no s’acordi la preceptiva convocatòria per 
a la provisió definitiva ocuparà aquest lloc de treball una persona aspirant de la 
borsa de treball d’auxiliar administratius/ves.

Atès que resultant del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de 
treball d’auxiliar administratius/ves ha resultat un llistat d’aprovats que formen 
part de l’actual llista de personal d’auxiliars administratius/ves.

Vist  que  a  l’àrea  de  serveis  a  les  persones  està  integrada  per  diversos 
departaments de gran transcendència, com ara serveis socials, cultura, gent 
gran, educació, joventut i infància i esports, els quals no disposen de suficient 
personal administratiu a la unitat administrativa per atendre les tasques pròpies. 
Per aquest motiu, té el caràcter d’urgent i inajornable aquest nomenament per 
realitzar  tasques  de  suport  a  les  persones  tècniques  dels  diferents 
departaments on s’atenguin trucades i visites amb la ciutadania, es resolguin 
l’atorgament  o  denegació  d’ajudes  en  situació  de  vulnerabilitat,  gestió, 
tramitació i seguiment dels serveis d’atenció a domicili, prevenció i atenció a la 
infància,  adolescència  i  gent  gran  en  situació  de  risc  social,  l’organització 
d’activitats  i  festes  culturals,  la  gestió  i  l’organització  de  la  biblioteca,  el 
desenvolupament  de  programes  culturals,  l’arxiu  històric,  la  tramitació, 



Ple 18/02/2021

aprovació  i  formalització  de  convenis  marcs  amb  centres  educatius  per  a 
pràctiques  acadèmiques  externes,  organització  d’esdeveniments  esportius, 
promoció de l’esport base, de l’esport femení, dels esports minoritaris i de la 
resta  d’activitats  esportives  i,  així  amb  caràcter  general  la  tramitació  dels 
diferents procediments administratius sotmesos a termini mitjançant el gestor 
d’expedients, per això té caràcter d’inajornable aquest nomenament, pel ventall 
de  matèries  d’interès  públic  i  general  que  integren  l’àrea  de  serveis  a  les 
persones que s’ha vist incrementades en els últims mesos amb la gestió que es 
fa des del municipis de la crisis del COVID-19.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la constitució d’una 
borsa de treball d’Auxiliar Administratius en l’acta del dia 26 d’octubre de 2020, 
s’aprovà la llista de persones amb el corresponent ordre de puntuació.

Vist l’ordre de puntuació de les persones resultants que han superat el procés 
de  selecció  de  l’esmentada  borsa,  s’ha  ofert  el  lloc  de  treball  a  la  quarta 
persona de la llista, la senyora Olga Canals Llorens, que ha acceptat l’oferiment 
del lloc de treball per aquest nomenament, ja que les tres primeres persones 
han acceptat i han estat nomenades mitjançant Decret núm. 2020LLDR001165 
de data 9 de novembre de 2020, Decret núm. 2020LLDR001168 de data 9 de 
novembre de 2020 i Decret 2020LLDR0001169 de 9 de novembre de 2020, 
respectivament.

Vist el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de  data  19  de  setembre  de  2016,  segons  CVE-Núm.  de  registre: 
022016015727.

Atès el que disposa l’article 10.1.a) 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 13, i 125 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 6 del Reglament 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Atès  que  aquest  nomenament  amb caràcter  d’interinitat  fins  a  la  cobertura 
definitiva de la plaça, tindrà un període de prova amb la durada de 2 mesos,  
aquest  període  restarà  interromput  en  les  situacions  d’incapacitat  temporal, 
maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin al personal en període 
de prova.

D’acord  amb  les  bases  del  procés  de  selecció  i  l’última  acta  del  Tribunal 
Qualificador  de  data  26  d’octubre  de  2020,  es  nomena  mitjançant  aquest 
Decret a la senyora Esther Gil Aguilera, cap d’unitat administrativa de l’àrea de 
serveis a les persones, per tal  d’avaluar el  període de prova de la persona 
nomenada i abans de finalitzar aquest període haurà d’emetre un informe on es 
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fonamenti  la  superació  o no  d’aquest  període.  Aquest  informe es donarà  a 
conèixer  a  la  persona  interessada,  que  hi  podrà  fer  les  al·legacions  que 
consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà 
la  corresponent  resolució  del  Tinent  d’Alcaldia  delegat.  Tota  aquesta 
documentació s'inclourà en el  seu expedient personal.  Transcorregut aquest 
termini,  en  el  cas  que  l’informe  del  tutor/a  sigui  de  no  superació  d’aquest 
període o fase, el Tinent d’Alcaldia delegat ha de resoldre, de forma motivada,  
la qual cosa donarà lloc a la desestimació del nomenament i a la pèrdua de 
qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Vist l’informe emès per la cap d’àrea de serveis a les persones, que s’adjunta i  
forma part  de l’expedient  on es fonamenta la urgència,  l’excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat.

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

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

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
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’expecionalitat  i  la  inajornabilitat  en  aquest 
nomenament en base a l’informe emès per la cap de l’àrea de serveis a les 
persones.

Segon.-  Nomenar  com a  funcionària  interina  a  temps complert,  de  l’escala 
d’administració  general,  sotsescala  auxiliar  de  la  classe  auxiliar 
administratiu/va, per cobrir una vacant a la senyora Olga Canals Llorens, a la 
plaça (núm. 366), enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell  
de destinació 12, amb una valoració de 142 punts, segons el text refós de la  
relació de llocs de treball, adscrita provisionalment al lloc de treball (núm. 409)  
d’auxiliar administrativa depenent de la unitat administrativa de l’àrea de serveis 
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a  les  persones,  amb efectes  des  del  dia  18  de  gener  de  2021  i  fins  a  la 
cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.

Tercer.- Aprovar la despesa de 25.734,36€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament.

Quart.-  Nomenar com a tutora del  present  nomenament interí  a la senyora 
Esther  Gil  Aguilera,  cap  d’unitat  administrativa  de  l’àrea  de  serveis  a  les 
persones,  per  tal  de  valorar  si  la  persona  interessada  ha  superat  o  no  el 
període de prova, essent aquest de 2 mesos.

Cinquè.-  Publicar aquest nomenament interí 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. 

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Setè.-  Comunicar  el  present  acord  a  l’Àrea  de  Serveis  a  les  Persones, 
d’Economia,  Sistemes  d’Informació  i  Noves  Tecnologies  i  a  les  seccions 
sindicals.”

2.0.6 Donar  compte del  decret  2021LLDR000068 de data  19 de gener  i 
ratificat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  28  de  gener  de  2021, 
d’aprovar  la màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la inajornabilitat  en el 
nomenament com a funcionària interina amb caràcter de màxima urgència 
per substitució d’una funcionària en situació de baixa per IT, a la senyora 
RFM, com a treballadora social. (G0232021000004)

“Expedient  número:  G0232021000004  Nomenament  com  a  funcionària 
interina  amb caràcter  de  màxima urgència  per  substitució  d’una funcionària 
interina en situació de baixa  per  IT,  a  la  senyora  RFM, com a treballadora 
social. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat en el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència per substitució d’una funcionària en situació de baixa per IT, a 
la senyora RFM, com a treballadora social.

Vist que des de data 23 d’octubre de 2020, la treballadora social MCM es troba 
en situació  de  baixa  per  incapacitat  temporal  i  aquesta  es  preveu  llarga al 
enllaçar-se, possiblement, amb el permís de maternitat de la treballadora.

Atès  l’informe  emès per  la  Treballadora  Social  del  departament  de  serveis 
socials de data 13 de gener de 2021 amb el vist i plau de la Cap de l’Àrea de 
Serveis  a  les  Persones,  en  el  qual  es  fonamenta  la  màxima  urgència, 
l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  reforçar  les  tasques  de  protecció  i 
assistència a la població més vulnerable, que amb l’actual situació ocasionada 
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per  la  crisi  sanitària  s’esdevenen  molt  precàries  les  situacions  familiars: 
insuficiència de recursos per mantenir cobertes les necessitats bàsiques de la 
ciutadania, concretament, la primera atenció professional de les persones amb 
risc  d’exclusió  social.  D’aquesta  manera  és  important  prioritzar  i  agilitzar  la 
contractació d’un treballador/a social per atendre les situacions problemàtiques 
socio-familiars.

Vist que en data 3 de maig de 2019, per acord de la Junta de Govern Local, es 
van aprovar  les bases i  la convocatòria per a la constitució d’una borsa de 
treball de tècnics/ques mitjà/ana treballadors/es socials.

Atès que és necessari nomenar urgentment a una persona per a la substitució  
de  la  baixa  d’IT  de  la  treballadora  MCM, i  que aquest  nomenament  no  és 
possible fer-ho des de la borsa actual, aprovada en la Junta de Govern de data 
3 de maig de 2019, ja que es troba totalment exhaurida i no dona temps de 
convocar i desenvolupar un nou procés de selecció per a la creació d’una nova 
borsa  de  treball  de  tècnics/ques  mitjans/es  treballadors/es  socials  que  ens 
permeti cobrir aquesta vacant.

Vist que anteriorment a l’actual borsa exhaurida, l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts té una borsa de treballadors/es socials caducada, però de la qual hi  
ha persones que no han rebutjat dos cops les ofertes de treball de l’Ajuntament 
i d’aquesta manera no van quedar eliminades de manera definitiva de la llista 
d’espera.

Vist que les bases d’aquesta borsa de treball van ésser aprovada en data 28 
d’octubre  de  2016,  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  i  varen  ser 
publicades al BOPB de data 30 de gener de 2017 (CVE 022017000818) i al 
DOGC de data 30 de gener de 2017 núm. 7297.

Atès que segons l’acta del tribunal qualificador de data 18 de maig de 2017, en 
la  qual  s’estableix  la  relació  amb  la  puntuació  final  de  l’esmentada 
convocatòria,  la  senyora  Raquel  Fernández  Madrigal  va  superar 
satisfactòriament el procés selectiu i és la persona que no ha rebutjat en cap 
moment les ofertes de treball  de l’Ajuntament,  havent  estat  contractada per 
aquesta  corporació  mitjançant  un  contracte  de  relleu  aprovat  per  Decret 
2017LLDR001756 de data 20 d’octubre de 2017 i, la qual va finalitzar el seu 
contracte el passat 4 de gener de 2021 i, d’aquesta manera s’ha contactat amb 
l’esmentada aspirant que ha acceptat l’oferiment.

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 que per acord del Ple Municipal de data 17 de maig de 2018, publicat al  
BOPB amb número CVE 2018023802 i de data 14 de juny de 2018, es modificà 
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la  Relació de Llocs de Treball  de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i,  
concretament,  la  puntuació  i  el  sistema  retributiu  del  lloc  de  treball  de 
Treballador/a  Social,  passant  a  enquadrar-se  dins  el  grup  professional  A, 
subgrup A2, complement de destí 22 i 342 punts segons la valoració de llocs de 
treball, modificant el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada 
pel  Ple  de  l’Ajuntament,  en  sessió  ordinària  de  data  21  de  juliol  de  2016, 
publicat  al  BOPB de data  19  de  setembre de 2016,  segons CVE-Núm.  de 
registre: 022016015727.

Atès el que disposa l’article 10.1. b) 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 13 i 125.2 del Decret Legislatiu 1/1197, 
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 6 del Reglament 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Atès que el nomenament temporal amb caràcter de màxima urgència té com a 
màxim la durada fins a la reincorporació de la persona substituïda o fins que es 
resolgui el procés de creació de la borsa de treball per a personal de treball  
social, i que en cap cas podrà superar els 6 mesos, tindrà un període de prova 
amb la durada d’un mes, aquest període restarà interromput en les situacions 
d’incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin 
al personal en període de prova.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

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

Vist  l’informe emès per  l’interventor  municipal  conforme existeix  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:
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Primer.-  Aprovar  la  màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabiltiat  en 
base a l’informe emès per la treballadora social  del  departament de serveis 
socials.

Segon.- Nomenar a la senyora Raquel Fernández Madrigal com a funcionària 
interina amb caràcter de màxima urgència a la plaça (núm. 398) de l’escala 
d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnica mitjana, i adscriure-
la provisionalment al lloc de treball (núm. 425) de Treballadora Social, grup A, 
subgrup A2, nivell de destinació 22 amb una valoració de 342 punts segons la 
relació  de  llocs  de  treball,  en  base  als  articles  291.3  del  Decret  Legislatiu 
2/2003, en relació a l’article 10.1.b) 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,  amb  efectes  del  dia  19  de  gener  de  2021  i  fins  a  la 
reincorporació  de  la  funcionària  MCM,  o  fins  que  es  resolgui  el  procés  de 
creació de la borsa de treball per a personal de treball social, que en cap cas 
podrà superar els 6 mesos.

Tercer.- Aprovar la despesa de 20.745,18€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

Quart.-  Nomenar  com  a  tutora  del  present  nomenament  a  la  funcionària 
d’aquest Ajuntament, la senyora Carme Padilla Pineda, per tal de valorar si la 
persona interessada ha superat o no el període de prova, essent aquest d’un 
mes.

Cinquè.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local que es 
convoqui.

Sisè.-  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.

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Vuitè.-  Comunicar al departaments de Serveis Socials, d’Economia, Sistemes 
d’Informació i Noves Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.7 Donar  compte del  decret  2021LLDR000104 de data  26 de gener  i 
ratificat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  4  de  febrer  de  2021, 
d’aprovar  la màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la inajornabilitat  en el 
nomenament com a funcionària interina amb caràcter de màxima urgència 
a  la  senyora  GBP,  com  a  Tècnica  mitjana  en  salut  pública. 
(G0232021000007)



Ple 18/02/2021

“Expedient  número:  G0232021000007  Nomenament  com  a  funcionària 
interina amb caràcter de màxima urgència a la senyora GBP, com a Tècnica 
Mitjana en Salut Pública. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat en el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència a la senyora GBP, com a Tècnica mitjana en salut pública.

Vist que en data 27 de desembre de 2020, la treballadora que ocupava el lloc 
de treball de Tècnica mitjana en salut pública va cessar voluntàriament tal i com 
es recull  en el  Decret  núm. 2020LLDR001411 de data 28 de desembre de 
2020.

Atès l’informe emès pel cap del departament de medi ambient i salut pública, 
en el qual fonamenta la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en 
la cobertura del lloc de treball de tècnica mitjana en salut pública per tal de tenir 
suport en l’àmbit de la salut i, concretament, en les funcions d’inspecció, de 
control  i  de  gestió,  concretament,  en  l’àmbit  de  salut  pública  derivada  de 
funcions públiques establertes a l’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre,  
de  salut  pública,  entre  d’altres  citar,  la  contaminació  del  medi  ambient,  les 
aigües de consum públic, el control d’equipaments públics, de llocs habitats, de 
salut en l’activitat de tatuatge, micropigmentació i pírcings, en el risc de salut de 
productes alimentaris, salut en els animals domèstics, d’animals de companyia, 
salvatges  urbans  i  de  plagues.  Així  com,  atendre  l’actual  situació  sanitària 
ocasionada  per  la  COVID-19,  que  ha  ocasionat  l’assumpció  de  funcions 
tècniques addicionals per a la supervisió i l’adopció de mesures preventives de 
la COVID-19 en l’àmbit d’activitat de l’Ajuntament. És per tot l’exposat que és 
important prioritzar i agilitzar el nomenament d’un tècnic/a mitjà/ana en salut 
pública per atendre les qüestions esmentades.

Vist que en data 1 de juliol de 2016, per acord de Junta de Govern Local, es 
van aprovar les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball 
de tècnics/ques de salut pública.

Atès és necessari nomenar urgentment a una persona per a que porti a terme 
les tasques del lloc de treball i aquest nomenament no és possible fer-ho per 
una  borsa  activa,  degut  que  la  última  borsa  aprovada  va  ser  l’esmentada 
aprovada en la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016, i no dona  
temps de convocar i desenvolupar un nou procés de selecció per a la creació 
d’una nova borsa de treball de tècnics/ques mitjans/es de salut pública que ens 
permeti cobrir aquesta vacant.
Atès que l’actual borsa es troba caducada, però de la qual hi ha persones que 
no  han rebutjat  dos  cops  les  ofertes  de  treball  de  l’Ajuntament  i  d’aquesta 
manera no van quedar eliminades de manera definitiva de la llista d’espera.
Vist  que  les  bases  per  a  la  constitució  de  l’esmentada  borsa  varen  ésser 
publicades al  BOPB de data 12 de juliol  de 2016 (CVE 022016012061) i al 
DOGC de data 12 de juliol de 2016 núm. 7160.
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Atès que segons l’acta del tribunal qualificador de data 4 de novembre de 2016, 
en  la  qual  s’estableix  la  relació  amb  la  puntuació  final  de  l’esmentada 
convocatòria, la senyora Gemma Balcells Pérez va superar satisfactòriament el 
procés  selectiu,  quedant  en  segona posició  respecte  la  primera  que era  la 
persona que fins ara l’ocupava. D’aquesta manera s’ha contactat amb l’aspirant 
per tal d’oferir-li aquest nomenament de màxima urgència, el qual ha acceptat.
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 text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de  data  19  de  setembre  de  2016,  segons  CVE-Núm.  de  registre: 
022016015727.

Atès el que disposa l’article 10.1. a) 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 13 i 125.2 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb l’article 6 del Reglament 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Atès que a les bases de la borsa de treball per a tècnics/ques mitjans/nes de 
salut  pública s’estableix un període de prova de 90 dies a comptar des del  
l’endemà del nomenament com a funcionari/a interi/na.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Vist l’informe emès pel cap del departament de recursos humans i organització.
Vist  l’informe emès per  l’interventor  municipal  conforme existeix  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:
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Primer.-  Aprovar  la  màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabiltiat  en 
base a l’informe emès pel cap del medi ambient i salut pública.

Segon.-  Nomenar  a  la  senyora  Gemma  Balcells  Pérez  com  a  funcionària 
interina amb caràcter de màxima urgència a la plaça (núm. 213) de l’escala 
d’administració  especial,  sotsescala  tècnica,  classe  tècnica  mitjana 
administració especial, i adscriure-la provisionalment al lloc de treball (núm. 9) 
de Tècnica mitjana en salut pública, enquadrada en el grup de classificació A, 
subgrup A2, nivell de destinació 20 amb una valoració de 323 punts segons la 
relació  de  llocs  de  treball,  en  base  als  articles  291.3  del  Decret  Legislatiu 
2/2003, en relació a l’article 10.1.a) 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, amb efectes des del dia 25 de gener de 2021 i fins que es 
resolgui  el  procés  de  creació  de  la  borsa  de  treball  per  a  tècnics/ques 
mitjans/nes de salut pública, que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer.- Aprovar la despesa de 20.713,66.-€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

Quart.-  Nomenar com a tutor del present nomenament al funcionari d’aquest 
Ajuntament,  el  senyor  Ramón  Montaña  Vázquez,  per  tal  de  valorar  si  la 
persona interessada ha superat o no el període de prova, essent aquest de 90 
dies.

Cinquè.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local que es 
convoqui.

Sisè.-  Publicar  aquesta  nomenament  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.

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Vuitè.-  Comunicar  al  departaments  de  Salut  pública,  d’Economia,  Sistemes 
d’Informació i Noves Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.8 Donar compte del decret 2021LLDR000105 de data 27 de gener, de 
nomenar  com  a  funcionari  en  pràctiques  de  l’escala  d’administració 
especial, subescala serveis especials, al senyor MMG, com agent de la 
Policia Local. (G0232021000009)

“Expedient número: G0232021000009 Nomenament com a funcionari en 
pràctiques, agent de la policia local, del senyor MMG. 
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Tràmit  relacionat:  Nomenar  com  a  funcionari  en  pràctiques  de  l’escala 
d’administració  especial,  subescala  serveis  especials,  al  senyor  MMG,  com 
agent de la Policia Local.

Atès que resta vacant una plaça d’agent de policia local donat que per decret  
d’alcaldia núm. 2021LLDR000084 de data 20 de gener de 2021 s’ha acceptat la 
renúncia voluntària del senyor Daniel Molina Baza a partir del 19 de gener de 
2021.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019LLDR001230 de data 2 d’agost de 2019 es va 
aprovar l’oferta pública d’ocupació pel 2019 i publicat al BOP núm. 2019030011 
de data 29 d’agost de 2019 i al DOGC núm. 7950 de data 30 d’agost de 2019.

En Junta de Govern de data 26 de setembre de 2019 es van aprovar les bases 
reguladores i la convocatòria del concurs d’oposició de sis places de policia 
local  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  creació  de  borsa  de  treball,  mitjançant 
oposició lliure.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona número 2019033286 de data 3 d’octubre de 2019 
i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de convocatòria al Diari de la 
Generalitat de Catalunya número 7974 de data 4 d’octubre de 2019.

Vista la  proposta formulada pel  Tribunal  qualificador  a l’acta de data 16 de 
desembre de 2019 de les proves selectives realitzades, que s’adjunta i forma 
part de l’expedient.

Atès que la finalitat de la borsa de reposició és assegurar-ne la cobertura del 
nombre  de  places  convocades  quan  es  produeixin  renúncies  o 
desqualificacions  de  les  persones  aspirants  seleccionades,  abans  del 
nomenament o presa de possessió.

Atès  que  l’ordre  de  crida  de  la  borsa  de  reposició  serà  per  ordre  numèric 
correlatiu de la puntuació obtinguda.

Atès que per decret núm. 2020LLDR000061 de data 16 de gener de 2020 es va 
nomenar funcionari en pràctiques al senyor Manuel Bravo Carrasco, primera 
persona de la llista de persones candidates.

Atès que per decret núm. 2020LLDR000060 de data 16 de gener de 2020 es va 
nomenar funcionari en pràctiques al senyor Ramon Herrera Belenguer, segona 
persona de la llista de persones candidates.
Atès que per decret núm. 2020LLDR000059 de data 16 de gener de 2020 es va 
nomenar  funcionari  en  pràctiques  al  senyor  Daniel  Molina  Baza,  tercera 
persona de la llista de persones candidates.
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Atès que per decret núm. 2020LLDR000058 de data 16 de gener de 2020 es va 
nomenar funcionari  en pràctiques al senyor Antonio Aguilera Poveda, quarta 
persona de la llista de persones candidates.

Atès que per decret núm. 2020LLDR000057 de data 16 de gener de 2020 es va 
nomenar  funcionari  en  pràctiques  al  senyor  Victor  Manuel  Garcia  Crespin, 
cinquena persona de la llista de persones candidates.

Atès que per decret núm. 2020LLDR000056 de data 16 de gener de 2020 es va 
nomenar funcionària en pràctiques a la senyora Ester Granados Pérez, sisena 
persona de la llista de persones candidates.

Atès que per decret núm. 2020LLDR000142 de data 31 de gener de 2020 es va 
nomenar  funcionari  interí  al  senyor  Marc  Mateu Gil,  primera  persona  de  la 
borsa de reposició de la convocatòria.

Vist  que el  senyor  Marc Mateu Gil  ha presentat per instància amb núm. de 
registre d’entrada E2021001752 la renúncia al nomenament com a funcionari 
interí per tal d’acceptar el seu nomenament com a funcionari en pràctiques.

Vist el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de  data  19  de  setembre  de  2016,  segons  CVE-Núm.  de  registre: 
022016015727.

Atès el que disposen els articles 9 i 61.5 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.

Atès el que disposen els articles 28, 29 i 30 del Decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les 
policies locals.

Atès  el  que  disposa  la  Llei  3/2015,  de  l’11  de  març  de  mesures  fiscals, 
financeres i  administratives,  els agents de l’escala bàsica es classifiquen,  a 
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, segons l’article 65 
de l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals.

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

Vist  l’informe emès per  l’interventor  Municipal  conforme existeix  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 



Ple 18/02/2021

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.-  Acceptar  la  renúncia  del  nomenament  com  a  funcionari  interí  del 
senyor Mateu Gil presentada per registre d’entrada núm. E2021001752 amb 
efecte del dia 18 de gener de 2021. 

Segon.-  Nomenar com a funcionari en pràctiques de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, al senyor Marc Mateu Gil, com Agent de 
la Policia Local, a la plaça núm. 88, enquadrat en el grup de classificació C2, 
nivell de destinació 16, amb una puntuació de 245, segons el text refós de la 
relació de llocs de treball i adscriure’l al lloc de treball núm. 325 d’Agent de la  
Policia Local amb efectes des del dia 19 de gener de 2021.

Tercer.- Aprovar la despesa de 39.730,29€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter 
econòmic, en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en 
matèria de funció pública.

Quart.-  Per adquirir la condició de funcionari en pràctiques haurà de prestar 
jurament o promesa, de conformitat amb allò que estableix el Decret Legislatiu  
1/1997, de 31 d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta 
dies  hàbils,  comptats  a  partir  del  següent  al  de  la  notificació  d’aquesta 
resolució.

Cinquè.-  Requerir a l’esmentat senyor que en el termini màxim de vint dies 
presenti  els  documents  acreditatius  de  les  condicions  exigides  a  la  base 
segona lletra c, g, j i k, tal i com diu la base 10.3.

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

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Vuitè.-  Comunicar  aquest  acord  als  departaments  de  Seguretat  Ciutadana, 
Sistemes d’informació, Economia i a les Seccions Sindicals.”

2.0.9 Donar compte del decret 2021LLDR000106 de data 29 de gener, de 
quedar  assabentat  de  la  dimissió  de  la  treballadora  senyora  ATLA  i 
declarar extingit el contracte de treball. (G0232020000129)
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“Expedient  número:  G0232020000129  Contractació  temporal  per  durada 
determinada  a  temps  complert,  per  a  la  substitució  d'una  treballadora  en 
situació de baixa per IT, a la senyora ATLA, com Administrativa. 
Tràmit relacionat: Quedar assabentat de la dimissió de la treballadora senyora 
ATLA i declarar extingit el contracte de treball.

Vist  que  la  senyora  Amina  Tihami  Lamrani  Olaoui,  treballadora  temporal 
d’aquest Ajuntament amb la categoria d’Administrativa ha presentat instància 
amb registre general d’entrada número E2021001405, per sol·licitar la baixa 
voluntària amb efectes del dia 1 de febrer de 2021.

Atès  que  es  va  contractar  temporalment  per  durada  determinada  a  temps 
complert  a  la  senyora  Amina  Tihami  Lamrani  Olaoui,  en  la  modalitat 
d’interinatge per a la substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT, 
com a Administrativa adscrita a l’Àrea de Serveis a les Persones, enquadrada 
en el  grup de classificació C, subgrup C1, nivell  de destinació 12, amb una 
valoració de 178 punts segons la valoració de llocs de treball amb efectes del  
dia 10 de novembre de 2020 i fins a la reincorporació de la persona substituïda.
Atès que l’article 49.1.d) del Text Refós de la Llei de l’Estatut de les persones 
Treballadores,  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23  d’octubre, 
estableix  que el  contracte  de treball  s’extingirà  “per  dimissió  de la  persona 
treballadora,  havent  d’intervenir  el  preavís  que  assenyalin  els  convenis  
col·lectius o el costum del lloc.”

Atès que el preavís habitual és de 15 dies naturals i, en el cas que la persona 
treballadora  no  compleixi  aquest  preavís,  l'empresari  pot  descomptar  de  la 
liquidació els dies que faltin del preavís, o fins i tot reclamar, en el cas que el  
descompte sigui superior a la liquidació.

Vist que s’ha elaborat el corresponent document de liquidació, saldo i quitança, 
que s’adjunta a l’expedient.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització que consta a 
l’expedient.

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

RESOLC:
Primer.- Quedar assabentat de la dimissió de la treballadora senyora Amina 
Tihami Lamrani Olaoui,  amb efectes del dia 1 de febrer de 2021, i  declarar 
extingit el contracte de treball subscrit amb data 10 de novembre de 2020.
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Segon.-  Aprovar  el  document  de  liquidació,  saldo  i  quitança  per  import  de 
2.288,26  euros  bruts,  havent  d’abonar  la  part  proporcional  de  les  pagues 
extraordinàries, els dos dies de vacances reportats, així com descomptar 3 dies 
per no haver avisat amb l’antelació corresponent.

Sobre la quantitat bruta resultant es practicaran les corresponents cotitzacions 
a la seguretat social i les retencions per IRPF.

Tercer.-  Comunicar  l’extinció  del  contracte  a  la  Tresoreria  de  la  Seguretat 
Social,  als  departaments  d’Economia  i  de  Sistemes  d’informació  d’aquesta 
Corporació.

Quart.- Notificar la present resolució a la persona interessada.

Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament, en la 
primera sessió que es celebri.”

2.0.10 Donar compte del  decret  2021LLDR000116 de data  29 de gener, 
d’aprovar  l'ampliació de la jornada laboral a temps complet de la senyora 
SCC. (G0232021000003)

“Expedient  número:  G0232021000003  Ampliació  de  la  jornada  laboral  a 
temps complet. 
Tràmit relacionat:  Aprovar l'ampliació de la jornada laboral a temps complet 
de la senyora SCC.

Atès que per Decret núm. 2020LLDR000090 de data 21 de gener de 2020 es 
va aprovar la contractació temporal en la modalitat  d’interinatge, per durada 
determinada a temps parcial  a la senyora Sara Cabrera Corbacho fins a la 
cobertura definitiva de la plaça com a tècnica mitjana de comunicació adscrita a 
Ràdio Sant Vicenç.

Atès  que  segons  el  l’informe  emès  pel  cap  del  departament  d’imatge  i 
comunicació pel  bon funcionament de Ràdio Sant  Vicenç i  del  departament 
d’Imatge i Comunicació, és del tot necessària l’ampliació a dedicació complerta 
per tal de cobrir, a més de les que ja està desenvolupant i que són:

 Cobertura  d’actes  d’interès  informatiu  i  producció  de  peces  en 
profunditat (reportatges, cròniques...) per al ‘Sant Vicenç al dia’

 Suport  a  la  responsable  de  Ràdio  Sant  Vicenç  en  la  coordinació  de 
l’emissora

 Gestió de les xarxes socials de Ràdio Sant Vicenç
 Nodrir  la  programació  de  l’emissora  de  continguts  informatius  i  amb 

perspectiva periodística més enllà de l’informatiu
 Presentació d’actes institucionals 
 Redacció de peces pel butlletí municipal
 Redacció de peces pel web municipal
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 Cobertura  informativa  del  ple  municipal,  audiències  públiques i  altres 
convocatòries municipals extraordinàries

 Coordinació  habitual  i  permanent  amb  la  resta  de  l’equip  d’Imatge  i 
Comunicació (assistència a reunions)

 Revisió de continguts que elabora l’Ajuntament i  proposta de temes o 
accions municipals amb perspectiva feminista i LGTBIQ+

Vist el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de  data  19  de  setembre  de  2016,  segons  CVE-Núm.  de  registre: 
022016015727 existeix un lloc de treball de tècnic/a mitjana de comunicació 
adscrita  a  Ràdio  Sant  Vicenç  a  jornada  completa,  d’acord  amb  la  fitxa 
descriptiva que consta a l’expedient.

Atès que el RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de l'Estatut dels Treballadors, estableix una sèrie de limitacions a la feina a 
temps  parcial  en  el  seu  art.  12,  entre  d’altres,  que  no  poden  fer  hores 
extraordinàries, excepte en els supòsits a què es refereix l'art. 35.3. 
Atès  que  la  conversió  d'un  treball  a  temps  complet  en  un  treball  parcial  i  
viceversa  tindrà  sempre  caràcter  voluntari  per  al  treballador  i  no  es  podrà 
imposar  de  forma  unilateral  o  com  a  conseqüència  d'una  modificació 
substancial de condicions de treball a l'empara del que disposa l'article 41.1.a. 
del mateix RDL2/2015.

Vist que la senyora Sara Cabrera Corbacho ha presentat instància amb registre 
general  d’entrada E2021001539 de data 21 de gener  de  2021,  per  la  qual  
accepta la  proposta de l’Ajuntament per  ampliar  la  jornada laboral  a  temps 
complert.

Vist  l’informe  de  l’interventor  municipal  conforme  existeix  consignació 
pressupostària.

Vist  l’informe  del  cap  de  recursos  humans  i  organització  que  s’adjunta  a 
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 l’ampliació de la jornada laboral i el salari corresponent a la 
senyora Sara Cabrera Corbacho, a temps complet, amb efectes del dia 1 de 
febrer de 2021.
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Segon.-  Aprovar  la  despesa  de  20.745,20  euros  en  concepte  retribucions 
salarials i costos Seguretat social.

Tercer.- Publicar aquesta ampliació de jornada 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.
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, al departament
d’imatge i comunicació i a les seccions sindicals.”

2.0.11  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000117  de  data  1  de  febrer, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació temporal per durada determinada a temps complert, per a la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora 
AEV, com a Operària del servei de Neteja. (G0232021000014)

“Expedient  número:  G0232021000014  Contractació  temporal  per  durada 
determinada  a  temps  complert,  per  a  la  substitució  d'una  treballadora  en 
situació  de  baixa  per  IT,  a  la  senyora  AEV,  com a Operària  del  servei  de 
Neteja. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps  complert,  per  a  la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora AEV, 
com a Operària del servei de Neteja.

Vist l’informe emès pel cap d’espai públics i serveis municipals on exposa de 
manera  fefaent  les  dificultats  actuals  per  cobrir  al  servei  de  neteja  les 
necessitats bàsiques de neteja i  desinfecció dels edificis i  espais municipals 
que diàriament s’han de tenir coberts.

Atès  l’informe  esmentat  que  s’adjunta  i  forma  part  de  l’expedient,  on  és 
insuficient el personal al servei actiu es posa de manifest l’excepcionalitat, la 
urgència i la inajornable necessitat per garantir el nivell de neteja i salubritat 
mínima en els equipaments municipals assignats, en especial en l’actualitat on 
la  neteja  i  desinfecció  dels  edificis  és  una eina essencial  per  fer  front  a  la 
pandèmia produïda pel COVID-19.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
d’operari/ària  de  neteja  amb  caràcter  excepcional  per  a  substituir  a  una 
treballadora, MRR, que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal  
per a realitzar tasques de neteja d’edificis i d’equipaments municipals depenen 
del departament d’Espais Públics i Serveis Municipals.

Atès que existeix una borsa de treball actualment activa per a donar cobertura 
a les vacants del personal del servei de Neteja, i resultant d’aquest procés de 
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selecció ha resultat un llistat  d’aprovats que formen part de l’actual llista de 
personal del servei de Neteja.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball de personal del servei de Neteja en l’acta del dia 2 de novembre de 
2020 es va aprovar la llista de persones i l’ordre de puntuació.

Vist l’ordre de puntuació de les persones resultants que han superat el procés 
de  selecció  de  l’esmentada  borsa,  s’ha  ofert  el  lloc  de  treball  a  la  quarta 
persona de la llista, la senyora Alba Exposito Valle, que ha acceptat l’oferiment 
del lloc de treball per aquesta contractació, ja que les tres primeres persones 
han  acceptat  i  es  troben  contractades  mitjançant  Decret  núm. 
2020LLDR001157  de  data  6  de  novembre  de  2020,  Decret  núm. 
2020LLDR001148 de data 5 de novembre de 2020 i Decret 2020LLDR0001149 
de 5 de novembre de 2020, respectivament.

Atès que la senyora Exposito ha estat contractada amb anterioritat, per Decret 
núm. 2020LLDR001151 de data 5 de novembre de 2020 amb efectes des del 
dia 6 de novembre de 2020 i fins a la reincorporació de la persona substituïda,  
27 de gener de 2021, per a la substitució d’una treballadora i havent superat 
amb  èxit  el  període  de  prova,  segons  l’informe  del  cap  del  servei  que  de 
manera positiva valora el seu rendiment professional.

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 a l’article 14 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb l’article 4 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 la Llei  de l’Estatut dels Treballadors, en 
matèria de contractes de duració determinada.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables. 

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

Vist  l’informe  de  l’Interventor  municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària, que s’adjunta i forma part de l’expedient.
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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  inajornbalitat  d’aquesta 
contractació  en  base  a  l’informe  emès  pel  cap  d’espais  públics  i  serveis 
municipals.

Segon.-  Aprovar  la  contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps 
complert amb jornada flexible de matí i/o tarda, en la modalitat d’interinatge per 
a la substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT, a la plaça (núm. 
154),  a  la  senyora  Alba  Exposito  Valle,  adscrita  provisionalment  al  lloc  de 
treball (núm. 157) d’Operària de Neteja, enquadrada en el grup de classificació 
AP, nivell  de destinació 10,  amb 138 punts segons la valoració de llocs de 
treball  vigents,  amb  efectes  des  del  dia  1  de  febrer  de  2021  i  fins  a  la 
reincorporació de la persona substituïda.

Tercer.-  Aprovar la despesa de 6.627,52€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

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 el present acord als departaments d’Espai Públic i Serveis 
Municipals, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.12  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000121  de  data  2  de  febrer, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació temporal per durada determinada a temps complert, per a la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, al senyor RFC, 
com Administratiu. (G0232021000015)

“Expedient  número:  G0232021000015  Contractació  temporal  per  durada 
determinada  a  temps  complert,  per  a  la  substitució  d'una  treballadora  en 
situació de baixa per IT, al senyor RFC, com Administratiu.
 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps  complert,  per  a  la 
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substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, al senyor RFC, com 
Administratiu.

Vist l’informe emès per la cap de la unitat administrativa de l’àrea de serveis a 
les persones on exposa les necessitats per a donar cobertura a la substitució 
d’una administrativa per a realitzar tasques de suport a les persones tècniques 
dels  diferents  departaments  que  conformen  l’àrea,  on  es  fonamenta  la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat d’aquesta substitució. 

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
d’Administratius/ves amb per a substituir a una treballadora, PRL, que es troba 
en situació de baixa per incapacitat temporal per a realitzar tasques de suport a 
la Unitat Administrativa de l’Àrea al Serveis a les Persones.

Atès que existeix una borsa de treball actualment activa per a donar cobertura 
a les vacants de personal Administratiu, i resultant d’aquest procés de selecció 
ha resultat un llistat d’aprovats que formen part de l’actual llista de personal 
Administratiu.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball  de personal administratiu en l’acta del  dia 3 de maig de 2019 va 
aprovar  la llista de les persones candidates i  l’ordre de puntuació amb una 
durada de dos anys, la qual es troba vigent.

Atès que de la relació, actualitzada, de les persones aspirants la primera ha 
rebutjat l’oferiment d’aquesta substitució temporal de baixa per IT,  essent el  
segon aspirant de la llista actualitzada, el senyor Roger Font Canals. La resta 
de personal  d’aquesta llista  es troben al  servei  actiu  d’aquesta corporació i 
aquesta contractació per a la substitució d’una treballadora en situació de baixa 
d’ IT, no suposa cap millora envers la resta d’aspirants de la llista, s’ha procedit 
a fer-li l’oferiment i el qual ha acceptat.

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 4 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 la Llei  de l’Estatut dels Treballadors, en 
matèria de contractes de duració determinada.

Atesa la contractació temporal  amb caràcter  d’interinitat  per a la substitució 
d’una treballadora en situació de baixa d’ IT, tindrà un període de prova amb la  
durada  d’un  mes,  aquest  període  restarà  interromput  en  les  situacions 
d’incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin 
al personal en període de prova.
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Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

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

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

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
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  en  aquesta 
contractació en base a l’informe emès per la cap de l’àrea de serveis a les 
persones.

Segon.-  Aprovar  la  contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps 
complert amb jornada flexible de matí i/o tarda, en la modalitat d’interinatge per 
a la substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT, a la plaça (núm. 
200)  al  senyor  Roger Font  Canals,  adscrit  provisionalment  al  lloc de treball  
(núm. 246) d’administratiu a la Unitat Administrativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones,  enquadrat  en  el  grup  de  classificació  C,  subgrup  C1,  nivell  de 
destinació 12, amb 178 punts segons la valoració de llocs de treball vigents,  
amb efectes des del dia 1 de febrer de 2021 i fins a la reincorporació de la 
persona substituïda.

Tercer.- Aprovar la despesa de 9.837,04.-€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb  el  comprimís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.
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.
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Sisè.-  Comunicar  el  present  acord  a  l’àrea  de  serveis  a  les  persones,  als 
departaments d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

3.0.0 CULTURA

3.0.1 Iniciar expedient per a la declaració de les restes del pont palanca de 
la Riera de Torrelles, com a Bé Cultural d’Interès Local, i la seva inclusió 
en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. (SC042020000001)

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: SC042020000001 Iniciar expedient per a la declaració de 
les restes del pont palanca de la Riera de Torrelles, com a Bé Cultural d’Interès 
Local, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
Tràmit relacionat: Iniciar expedient per a la declaració de les restes del pont 
palanca de la Riera de Torrelles, com a Bé Cultural d’Interès Local, i la seva 
inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Atès la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC 
núm. 1807 de 11.10.93) permet als ajuntaments protegir jurídicament, de forma
singular i específica, qualsevol bé immoble que l’ajuntament consideri que té 
determinats  valors  històrics,  artístics  i  culturals,  mitjançant  la  figura  del  “Bé 
cultural  d’Interès  local”,  al  marge  d’altres  estratègies  globals  de  protecció  i 
catàleg que es puguin emprendre des del municipi en el marc de les figures del 
planejament  urbanístic.  La  categoria  de  BCIL  és  el  segon  grau  o  segona 
categoria de protecció d’un bé immoble a Catalunya, segons l’esmentada llei.

L’any  2006,  el  Servei  de  patrimoni  Arquitectònic  Local  de  la  Diputació  de 
Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament,  va redactar un Inventari  del 
patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Sant Vicenç dels Horts, però que 
no s’ha tramitat i per tant no és un document vigent. En aquest document es 
proposava la inclusió de la passarel·la en el futur catàleg de patrimoni de Sant  
Vicenç dels  Horts.  La no inclusió  d’aquest  element en un catàleg aprovat  i  
vigent  és  el  que  ha  provocat  l’interès  del  consistori  en  portar  a  terme  la 
declaració puntual de l’element que ens ocupa en la redacció d’aquest informe, 
ja que l’Ajuntament, considera que ha de gaudir de protecció com a Bé Cultural 
d’Interès Local

La Declaració ve justificada tant per la serva singularitat arquitectònica, valors 
arquitectònics  com  simbòlics  i  paisatgística  trobant  el  seu  lligam  social  i 
patrimonial a l’evolució històrica del terme municipal.

 De conformitat amb la Llei  9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català  (DOG  núm.  1807,  d’11  d’octubre  de  1993)  la  catalogació  de  béns 
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immobles  s’efectua mitjançant  llur  declaració  com a béns culturals  d’interès 
local (art. 17.1). 

Atès que la declaració de béns culturals d'interès nacional requereix la incoació 
prèvia d'un expedient, iniciat d'ofici per l'Administració de la Generalitat o bé a 
instància  d'una  altra  administració  pública  o  de  qualsevol  persona  física  o 
jurídica,  amb  un  període  d'informació  pública  i  tràmit  d’audiència  als 
interessats.

 Atès que la competència per a la declaració de béns culturals d’interès local 
correspon al Ple de l’ajuntament en els municipis de més de cinc mil habitants  
(art. 17.2).

La  declaració  s’ha  de  dur  a  terme  amb  la  tramitació  prèvia  de  l’expedient 
administratiu corresponent, en el qual ha de constar l’informe favorable d’un 
tècnic en patrimoni cultural (art. 17.2).

L’acord de declaració d’un bé cultural d’interès local ha d’ésser comunicat al  
Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català (art. 17.3)”.

Vist  l’informe  emès  per  l’arxivera  municipal  sobre  la  necessitat  d’iniciar 
expedient per a la declaració  de les restes del pont palanca de la Riera de  
Torrelles, com a Bé Cultural d’Interès Local

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Iniciar expedient per a la declaració de les restes del pont palanca de 
la Riera de Torrelles, com a Bé Cultural d’Interès Local i, la seva inclusió en el  
Catàleg  del  Patrimoni  Cultural  Català,  donada  la  seva   singularitat 
arquitectònica, els valors arquitectònics com simbòlics i paisatgística trobant el 
seu lligam social i patrimonial a l’evolució històrica del terme municipal  de Sant 
Vicenç dels Horts, segons informe emès i per l’arxivera municipal.

Segon.- Obrir  un  període  d’informació  publica  de  trenta  dies,  mitjançant 
publicació al BOP, a la pàgina web de l'Ajuntament i al portal de transparència, 
per tal de que durant aquest termini es pugui examinar l'expedient i presentar 
les al·legacions que es considerin convenients.

Tercer.-  Donar  trasllat  d’aquest  acord  al  Departament  de  Cultura  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  i  notificar-ho  a  les  entitats  socioculturals  de  Sant 
Vicenç dels Horts. 
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3.0.2 Aprovar l’Adhesió al conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i la Diputació de Barcelona, Oficina de Patrimoni 
Cultural. (CVIA2021000004)

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: CVIA2021000004 Adhesió de l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en representació de l’Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts a la 
Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, Oficina de Patrimoni 
Cultural. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  l’Adhesió  al  conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Diputació de Barcelona, Oficina de 
Patrimoni Cultural.

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració pel 
que  fa  al  patrimoni  cultural  i  patrimoni  documental  per  tal  de  millorar  les 
polítiques  de  gestió  documental,  conservació,  difusió  i  promoció  de  l’Arxiu 
Municipal.

Vist  que  la  Diputació  de  Barcelona  des  de  l’Oficina  de  Patrimoni  Cultural, 
ofereix programes de suport, assessorament i cooperació als arxius que formen 
part de la Xarxa d’Arxius Municipals, de la qual l’Arxiu Municipal de Sant Vicenç 
dels Horts està adherit per acord de la Junta de Govern Local  de data de 3 de  
maig de 2004.

Vist que per continuar participant en la Xarxa d’Arxius Municipals, cal aprovar 
una nova adhesió per tal d’adaptar-la a la normativa vigent.

Vist que aquesta adhesió es formalitzarà mitjançant la signatura d’un conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Diputació de 
Barcelona, Oficina de Patrimoni Cultural, per tal de fer efectiva la incorporació 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la Xarxa d’Arxius Municipals.

Atenent  que  la  competència  municipal  en  la  qual  es  fomenta  l’acció  de 
l’Ajuntament,  en  tot  allò  relacionat  amb l’Arxiu  municipal  es  basa  en la  llei 
16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol, la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural 
Català i la Llei  10/2001 d’Arxius i gestió documental, quedant establert per tant 
que és competència de l’Ajuntament  l  la  conservació,  difusió  i  promoció de 
l’Arxiu i la signatura de convenis on es fomentin aquests objectius.

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.
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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.

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, llevat 
de les consideracions que consten en l’informe tècnic. 

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.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar l’adhesió  al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  i  la  Diputació  de  Barcelona,  Oficina  de  Patrimoni 
Cultural, per a fer efectiva la incorporació de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
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Horts a la Xarxa d’Arxius Municipals, en la seva modalitat de Central de Serveis 
Tècnics.

Segon.- Facultar al Sr. Miguel Comino Haro, Alcalde  de l’Ajuntament, perquè 
en  nom  i  representació  de  la  Corporació  signi  els  documents  que  siguin 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

Tercer.- Notificar aquesta Resolució a La Diputació de Barcelona, Oficina de 
Patrimoni  Cultural  interessada,  adjuntant-li  amb  la  notificació  del  conveni 
d’adhesió que s’aprova per aquesta Resolució, signat el conveni el qual hauran 
de ser retornat per La Diputació de Barcelona, Oficina de Patrimoni a aquest 
Ajuntament  degudament  formalitzat  amb  les  signatures  del  representant  de 
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona 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 La Diputació de Barcelona, 
Oficina de Patrimoni  Cultural   del  text  del  conveni  en tots els seus termes, 
significant a la citada La Diputació de Barcelona, Oficina de Patrimoni Cultural 
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. 

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- Publicar al portal de transparència d’aquest Ajuntament.

4.0.0 FEMINISME

4.0.1 Aprovar l'Adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al 4t 
Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. (SC142021000003)

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.
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Expedient  número: SC142021000003  Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç  dels  Horts  al  4t  Pla  Transversal  de  Polítiques  Feministes  del  Baix 
Llobregat, 2021-2025 del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Tràmit relacionat: Aprovar l'Adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

A l’octubre de 2018 es celebrà el 5è Congrés de Dones del Baix Llobregat, les  
conclusions del qual són la base per a la definició de les línies estratègiques de 
les polítiques feministes a la comarca en els propers anys.

La Taula Política del Consell de les Dones aprovà el 29 d’octubre de 2020 el 4t 
Pla  Transversal  de  Polítiques  Feministes  del  Baix  Llobregat,  2021-2025,  i  
proposà l’adhesió de tots els ajuntaments de la comarca.

Atès que l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels  Horts,  va rebre la  notificació  de 
l’acord d’aprovació de l’esmentat Pla, al Plenari de 21 de desembre de 2020 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el Consell de les 
Dones  del  Baix  Llobregat,  proposa  a  tots  els  ajuntaments  de  la  comarca 
l’adhesió al Pla.

El 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025 
contempla  un  conjunt  d’accions  a  desenvolupar  en  els  propers  anys  des 
d’ajuntaments i Consell Comarcal, que tenen per objectiu promoure la igualtat 
real i efectiva entre dones i homes.

Vist  l’informe de  la  responsable  del  departament  de  Feminisme,  on  justifica  la 
necessitat d’aprovar l’adhesió  de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al 4t 
Pla  Transversal  de  Polítiques Feministes  del  Baix Llobregat,  2021-2025 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al 4t Pla 
Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025 del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
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Tercer.- Comunicar aquest acord al departament de secretaria. 

4.0.2 Ratificar el decret  2021LLDR000154 d’aprovar la primera pròrroga 
del  contracte  de  servei  d’atenció  jurídica  del  SIAD  a  prop  teu  de 
l’Ajuntament de  Sant Vicenç dels Horts. (G0452017000006)

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

Expedient  número: G0452017000006  contractació,  mitjançant  procediment 
obert   no  harmonitzat  del  servei  d’atenció  jurídica  del  SIAD A prop teu  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Ratificar el decret  2021LLDR000154 d’aprovar la primera 
pròrroga  del  contracte  de  servei  d’atenció  jurídica  del  SIAD a  prop  teu  de 
l’Ajuntament de  Sant Vicenç dels Horts.

Per decret  2021LLDR000154 de data  9 de febrer de 2021  es va aprovar  la 
primera pròrroga del contracte de servei d’atenció jurídica del SIAD a prop teu de 
l’Ajuntament Sant Vicenç dels Horts. 

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Únic: Ratificar  el  decret   2021LLDR000154 de  data   9  de  febrer  de  2021 
d’aprovació de  la primera pròrroga del contracte de servei d’atenció jurídica del 
SIAD a prop teu de l’Ajuntament Sant Vicenç dels Horts,  que transcrit literalment 
diu així:

“Expedient número: G0452017000006 contractació, mitjançant procediment obert  
no harmonitzat del servei d’atenció jurídica del SIAD A prop teu de l’Ajuntament de  
Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la pròrroga del contracte de servei d’atenció jurídica  
del SIAD a prop teu de Sant Vicenç dels Horts.

En data 24 de Novembre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici d’un  
expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, per a  
l’adjudicació del  contracte del  servei  d’atenció jurídica del  SIAD A prop teu de  
l’Ajutament de Sant Vicenç dels Horts, amb un pressupost de 59,35€/hora sense  
IVA i un import màxim de 39.174€ més l’IVA corresponent de 8.226,54 € fent un  
total de 47.400,54 euros IVA inclòs.
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En data 9 de febrer de 2018, mitjançant decret 2018LLDR000277, es va aprovar  
l’adjudicació del  contracte del  servei  d’atenció jurídica del  SIAD A prop teu de  
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a favor de la senyora Soledad Peñalva  
Acedo, per un import de 49,00 €/hora sense IVA i un import màxim de contracte de  
39.174 € més l’IVA corresponent de 8.226,54€ , fent un total de 47.400,54€ € IVA  
inclòs), pels 3 anys de contracte, amb la possibilitat de pròrrogues d’un any fins un  
màxim de 3 anys. Iniciant-se el servei a la formalització del contracte, es a dir el 14  
de febrer de 2018. 

En data 4 de desembre de 2020, la senyora Soledad Peñalva Acedo, presenta  
instància en el registre municipal d’aquest Ajuntament amb número E2020024857  
on manifesten el seu interès en prorrogar el contracte.

Vist l’informe de la responsable del departament de Feminisme on manifesta la  
necessitat en prorrogar el contracte. 

Vist l’Informe favorable de l’Interventor municipal que s’adjunta a aquest expedient.

Vist  l’informe  jurídic  emès  per  la  Secretària  accidental  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.

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 despesa, en base a l’informe emès per l’interventor municipal,  
per un import de 14.482,45€ IVA inclòs (RC:21/178) i al compromís pressupostari  
per a  l’exercici  2022 per  un import  de 1.317,73 € IVA inclòs.  (15.800,18€ IVA  
inclòs).

Segon. Aprovar la primera pròrroga pel contracte del servei d’atenció jurídica del  
SIAD a prop teu de Sant Vicenç dels Horts, per un termini de 12 mesos, finalitzant  
el 13 de febrer de 2022.

Tercer.-  Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho als departament  
d’Economia i d’Alcaldia. 

Quart.- Ratificar el present acord a la propera sessió de Ple que se celebri”
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5.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÍBLIQUES

5.0.1 Aprovar el Protocol d’actuació pel qual es regula la col•laboració en 
l’exercici  per  delegació  de  la  competència  de  protecció  de  la  legalitat 
urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc 
Agrari del Baix Llobregat i aprovar els representants de l’Ajuntament que 
formaran part de la comissió de seguiment. (G0292018000019)

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: G0292018000019 Conveni de delegació dels ajuntaments 
del servei de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de 
la Serra de Collserola i  del Parc Agrari  del Baix Llobregat a favor de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  el  Protocol  d’actuació  pel  qual  es  regula  la 
col•laboració en l’exercici per delegació de la competència de protecció de la 
legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el 
Parc  Agrari  del  Baix  Llobregat  i  aprovar  la  formació  de  la  comissió  de 
seguiment de l’Ajuntament.

Atès que el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió 
de  data  24  de  juliol  de  2018,  va  aprovar  el  conveni  de  delegació  de 
competències dels ajuntaments inclosos als àmbits del Parc Natural de la Serra 
Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat a favor de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, relatives a les funcions de protecció de la legalitat urbanística, que 
inclouen la  restauració de la  realitat  alterada i  de l’ordre jurídic  vulnerat,  la 
imposició de sancions i la determinació i restitució de danys i perjudicis. 

Atès que el 29 d’abril de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
aprovà el conveni de delegació dels ajuntaments del servei de protecció de la 
legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i del 
Parc Agrari del Baix Llobregat a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Atès  que  el  24  de  novembre  de  2020,  la  Junta  de  Govern  de  l’Àrea 
Metropolitana  va  aprovar  el  Protocol  d’actuació  pel  qual  es  regula  la 
col·laboració en l’exercici per delegació de la competència de protecció de la 
legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el 
Parc Agrari del Baix Llobregat que figura a l’expedient, a signar entre l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  i  els  Ajuntaments  de  Sant  Just  Desvern,  Sant 
Vicenç dels Horts, Molins de Rei i Sant Joan Despí.
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Vist  l’informe emès per la Cap d’urbanisme, obres i  projectes que consta a 
l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar el Protocol d’actuació pel qual es regula la col·laboració en 
l’exercici  per  delegació  de  la  competència  de  protecció  de  la  legalitat 
urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari 
del Baix Llobregat que figura a l’expedient, a signar entre l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i els Ajuntaments de Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, 
Molins de Rei i Sant Joan Despí, de conformitat amb el contingut de l’esborrany 
que s’adjunta al present acord.

Segon.-  Aprovar  els  representants  de l’Ajuntament que formaran part  de la 
comissió de seguiment, que seran:

- Aida Cortés Ausió, Cap d’urbanisme, projectes i obres públiques, i  
com a suplent la persona que ell/ella designi.

- Ramon  Montaña  Vázquez,  Cap  de  la  unitat  medi  ambient  i  salut 
pública, i com a suplent la persona que ell/ella designi.

- Carlos  Guirado  González,  Tècnic  d’agricultura,  i  com a suplent  la 
persona que ell/ella designi.

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

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

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

Sisè.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

6.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

6.0.1 Aprovar l’addenda econòmica per l’exercici 2021 del conveni marc 
de col•laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del 
territori agroforestal de les muntanyes del Baix. (G0342018000052)
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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.

Expedient número: G0342018000052 Conveni marc de col•laboració per a la 
protecció, millora i desenvolupament integral del  Territori agroforestal de les 
muntanyes del Baix. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  l’addenda  econòmica  per  l’exercici  2021  del 
conveni  marc de col·laboració per a la protecció,  millora i  desenvolupament 
integral del territori agroforestal de les muntanyes del Baix.

El  19  d'abril  de  2018,  el  Ple  de  l'Ajuntament  va  Aprovar  el  conveni  de 
col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Consell  
Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de:  Begues, Gavà, Viladecans, Sant  
Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat,  
Pallejà,  La Palma de Cervelló,  Cervelló,  Vallirana, Corbera de Llobregat,  Sant Andreu de la  
Barca,  Martorell,  i  Castellví  de  Rosanes,  en  virtut  del  qual  es  regulen  diversos 
aspectes  de  la  competència  d’ambdues  administracions  pel  que  fa  a  LA 
PROTECCIÓ,  MILLORA  I  DESENVOLUPAMENT  INTEGRAL  DEL  TERRITORI 
AGROFORESTAL DE LES MUNTANYES DEL BAIX, tot això d’acord amb el text de la 
minuta del conveni (G0342018000052). D'ara en endavant Conveni, que es va 
formalitzar el 28 de juny de 2018.

Atès que la clàusula 14a del Conveni preveu que la Comissió de Seguiment del 
conveni  en  el  quart  trimestre  de  cada  any  aprovarà  el  pla  de  treball  i  les 
aportacions econòmiques de cada entitat signant per l’any següent.

El 2 de desembre de 2020, la Comissió de Seguiment a la seu del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat va aprovar les aportacions dels municipis  signants 
del conveni per finançar les actuacions en el marc del projecte i el pla de treball  
per a l’any 2021, amb un import de 1.250,00 € en el cas de Sant Vicenç dels 
Horts per l’any 2021. 

Atès  que  el  conveni  de  referència  estableix  que  s’han  de  formalitzar  els 
compromisos d’aportacions econòmiques derivats dels acords de la Comissió 
de Seguiment.

Vist l'informe favorable de l'Interventor municipal que consta a l’expedient.

Consta informe emès pel Tècnic de Medi Ambient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer. Aprovar  l'Addenda econòmica per  a  l’exercici  2021 del  Conveni  de 
col·laboració per la protecció,  millora i  desenvolupament integral  del  territori 
agroforestal de les Muntanyes del Baix, amb el text de la minuta del conveni 
que s’adjunta a l’acord.

Segon. Facultar a l'alcalde a la signatura de l'Addenda del Conveni.  

Tercer. Aprovar la despesa de 1.250,00 € amb càrrec a la partida 21 301 172  
465  Medi  Ambient  i  sost:  Aportacions  Consell  Comarcal  Baix  Llobregat  
muntanyes del Baix i ordenar el seu pagament un cop formalitzat l'addenda del 
conveni de col·laboració.

Quart. Notificar  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  els  
Ajuntaments  de:  Begues,  Gavà,  Viladecans,  Sant  Climent  de  Llobregat,  Sant  Boi  de  
Llobregat,  Santa Coloma de Cervelló,  Torrelles de Llobregat,  Pallejà,  La Palma de Cervelló,  
Cervelló,  Vallirana,  Corbera de Llobregat,  Sant  Andreu de la Barca,  Martorell,  i  Castellví  de  
Rosanes, i al Departament d'Intervenció municipal.

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

7.0.0 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

7.0.1 Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç els Horts, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’operador Soler i 
Sauret, SA en relació al règim d’ús i accés els béns i instal·lacions per a 
l’execució  el  contracte  el  projecte  T-Mobilitat  en  fase  d’implantació. 
(CVIA2020000007)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 13 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), Cs (3) i SVCP (2), i 7 abstencions del grup municipal  
JUNTSxSVH-ERC-AM (7), acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a 
tots els efectes legals.

Expedient número: CVIA2020000007 Relatiu al conveni de col•laboració entre 
l’Ajuntament de Sant  Vicenç els  Horts,  l’Autoritat  del  Transport  Metropolità  i 
l’operador  Soler  i  Sauret,  SA  en  relació  al  règim  d’ús  i  accés  els  béns  i  
instal•lacions  per  a  l’execució  el  contracte  el  projecte  T-Mobilitat  en  fase 
d’implantació.. 
Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Vicenç els Horts, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’operador Soler i  
Sauret,  SA en  relació  al  règim d’ús  i  accés  els  béns  i  instal·lacions  per  a 
l’execució el contracte el projecte T-Mobilitat en fase d’implantació.

L’objecte d’aquest conveni és el de determinar el règim d’ús i d’accés dels béns 
i instal·lacions de Soler i Sauret, SA a la Societat Contractista SOC (Societat 
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Catalana per a la Mobilitat, SA) per a executar adequadament el projecte T-
Mobilitat al municipi de Sant Vicenç els Horts.

Vista  la  memòria  justificativa  e  la  necessitat  i  oportunitat  i  el  caràcter  no 
contractual de l’activitat, que s’adjunta  a l’expedient, en compliment de l’article 
111 e la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i  de procediment e 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 e Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la possibilitat 
els 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 el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, e 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 e 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.

Atès que la minuta del conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests documents i relacionades a l’article 49 e 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.
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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.

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  adjunt  a 
l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
els Horts, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’operador Soler i Sauret, SA en 
relació  al  règim  d’ús  i  accés  els  béns  i  instal·lacions  per  a  l’execució  el 
contracte el projecte T-Mobilitat en fase d’implantació.

Segon.-  Notificar aquesta Resolució a l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona,  adjuntant-li,  amb  la  notificació,  un  exemplar  del  conveni  que 
s’aprova per aquesta Resolució, el qual haurà de ser retornat per l’Autoritat del 
Transport  Metropolità  de  Barcelona  a  aquest  Ajuntament  degudament 
formalitzat 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 que, 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.

Tercer.- Notificar aquesta Resolució a l’empresa Soler i Sauret, SA, adjuntant-
li,  amb  la  notificació,  un  exemplar  del  conveni  que  s’aprova  per  aquesta 
Resolució,  els  qual  haurà de ser retornat  a aquest  Ajuntament degudament 
formalitzat amb la signatura del Conseller Delegat 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 que, per aplicació del  
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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.

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.

Cinquè.- 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. 

8.0.0 SERVEIS SOCIALS

8.0.1  Aprovar  l’inici  de  la  licitació  del  contracte  del  servei  d’atenció 
domiciliària (SAD). (CTOH2021000003)

En aquest punt s’incorpora el regidor del Grup Municipal de Juntsx Sant Vicenç, 
senyor Francisco  Manuel Infante Sánchez.

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

Expedient  número: CTOH2021000003 contractació,  mitjançant  procediment 
obert  harmonitzat del servei d’atenció domiciliària (SAD). 
Tràmit  relacionat: Aprovar  l’inici  de  la  licitació  del  contracte  del  servei 
d’atenció domiciliària (SAD).

La tècnica del Departament de Serveis Socials, emet l’informe que s’adjunta a 
l’expedient, del qual es desprèn la necessitat d’iniciar l’anterior contractació, per 
un import màxim de 1.287.724,12 €,  més  51.508,96 € de la quota d’IVA, 
fent un total de 1.339.233,08 € IVA inclòs.

Atès  que de  conformitat   amb  l'article  116.1  de la  Llei  9/2017,  de 8 de  
novembre de contractes del sector públic, (en endavant LCSP) la  subscripció 
de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació 
prèvia  de  l’expedient  corresponent,  que  ha  d’iniciar  l’òrgan  de  contractació 
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motivant  la  necessitat  del  contracte  en  els  termes  que  preveu  l’article  28 
d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.

Atès  que  segons  allò  que  estableix  l’article  131.2  del  mateix  text  legal, 
l’adjudicació  es  realitza,  ordinàriament,  utilitzant  una  pluralitat  de  criteris 
d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el  
procediment obert o el procediment restringit amb les excepcions que el mateix 
article enumera.  

Vist  l’Informe de  l’Interventor  municipal  que  s’adjunta  i  forma  part  d’aquest 
expedient, del qual es desprèn que existeix crèdit pressupostari per aquesta 
contractació.

Consta a l’expedient informe de la Secretària Accidental de la Corporació.

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar, en base a l’informe de l’interventor municipal,  la despesa de 
986.996,40  €  IVA  inclòs,  per  l’exercici  2021  i  aprovar  el  compromís  de 
consignació  pressupostària  per  import  de   352.236,68  €  IVA  inclòs  per  a 
l’exercici 2022, total 1.339.233,08 € IVA inclòs.

Segon.- Aprovar  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  i  Plecs  de  clàusules 
administratives particulars que han de regir la contractació del servei d’atenció 
domiciliària  (SAD),  així  com l’inici  de  l’expedient  de  contractació,  mitjançant 
procediment  obert  harmonitzat,  tramitació  urgent,  per  a  l’adjudicació  del 
contracte de l’esmentat servei.

Tercer.-   Procedir  a  l'obertura  del  procediment  d'adjudicació  de  l'esmentat 
contracte.

Quart.- Aprovar  la  publicació  del  corresponent  anunci  de  convocatòria  de 
licitació al Perfil del contractant  i al DOUE. Es concedirà un termini de 15 des 
de la data de l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de 
la Unió Europea per a la presentació de proposicions. 
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Cinquè.- Nomenar a la cap de servei  socials com a tècnic responsable del 
contracte,  d’acord  amb  el  que  preveu  l’Annex  I  del  Plec  de  Clàusules 
Administratius Particulars. 

Sisè.- Traslladar aquest acord al Departament d’Intervenció

9.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

9.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals PSC-Sant 
Vicenç en Positiu i Sant Vicenç en Comú-Podem, per l'adhesió al pacte de 
Teguise contra el maltractament animal, i per seguir fent de Sant Vicenç 
dels  Horts  un  municipi  just  i  respectuós  amb  els  animals. 
(M2412021000002)

(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:  M2412021000002 Adhesió al pacte de Teguise contra el 
maltractament animal, i per seguir fent de Sant Vicenç dels Horts un municipi 
just i respectuós amb els animals. 
Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
PSC-Sant  Vicenç en Positiu,  Sant  Vicenç en Comú-Podem, Junts  per  Sant 
Vicenç i Ciutadans, per l'adhesió al pacte de Teguise contra el maltractament 
animal, i per seguir fent de Sant Vicenç dels Horts un municipi just i respectuós 
amb els animals.

La mort violenta d’un gos a Teguise (Lanzarote), a qui van emmordassar fins a 
asfixiar-lo, ha donat lloc a nombrosos moviments per a la protecció animal. Un 
d’aquests, és el Pacte de Teguise, subscrit pel PSC, que vol unir el teixit social 
animalista, la societat civil, polítics i polítiques contra el maltractament animal. 

És intolerable que es maltractin éssers amb sentiments i consciència i cal fer tot 
el possible per arribar als zero casos de maltractament. Entre d’altres, el pacte 
concreta  mesures  a  adoptar  com la  modificació  de  les  lleis  estatals  per  a 
prevenir casos de crueltat mitjançant la sensibilització; castigar els casos de 
maltractament quan la prevenció no hagi estat efectiva; promoure una legislació 
autonòmica  que  fomenti  la  convivència  responsable  amb  els  animals,  i 
promoure la formació dels treballadors i treballadores públics per a l’aplicació 
de la normativa. Per aconseguir aquests objectius, es proposen mesures legals 
per elevar el nivell de protecció dels animals, com ara la reforma del Codi penal 
per  a  l’enduriment  de  les  penes  o  l’aprovació  d’una  llei  marc  de  protecció 
animal.  I  en  l’aspecte  educatiu,  es  demana  que  es  treballi  de  forma 
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interdisciplinar  en  la  protecció  animal  i  la  convivència  responsable  dins  del 
currículum escolar obligatori. 

A banda dels maltractaments, es produeixen un bon nombre d’abandonaments 
i  cal  treballar  per  reduir-los.  Segons  l'últim  estudi  publicat  per  la  Fundació 
Affinity, el 2018 es van abandonar o es van perdre més de 138.000 gossos i  
gats a tot l’Estat, representant un perill per a ells mateixos i per a les persones. 
A  més,  gestionar  aquests  abandonaments  genera  una  important  despesa 
pública. Des de la mateixa fundació es destaca la importància de l’educació de 
la ciutadania en tot allò que suposa cuidar amb responsabilitat els animals de 
companyia,  com a pilar  fonamental  per evitar l’abandonament a mitjà i  llarg 
termini.

Per la seva banda, La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha denunciat  
que durant l'inici de la desescalada ha augmentat un 25% l'abandonament de 
gossos. L'entitat ha indicat en un comunicat que el passat mes de maig es van 
abandonar uns 2.000 cans a tot el país, dates que coincideixen amb l’inici de la 
desescalada i de l’estiu. 

També  hi  ha  molta  feina  a  fer  en  l’àmbit  de  l’adopció.  Hi  ha  una  manca 
d’informació sobre els beneficis de conviure amb un animal. Està demostrat 
que a més de fer companyia, aporten benestar, felicitat i seguretat, milloren la 
salut mental, ajuden a fer exercici físic o fins i tot salven vides. També hi ha una 
falsa creença que els animals de les protectores estan malalts o s'eduquen 
amb més dificultat i que, per tant, és preferible triar un animal d'una botiga en 
detriment de les adopcions. 

En l’àmbit  de la  salut  animal,  hi  ha un gran desconeixement  dels  múltiples 
avantatges que comporta esterilitzar un animal, com ara la prolongació de la 
vida  animal;  la  disminució  o  eliminació  del  risc  de  contraure  determinades 
malalties, com càncer d'ovari o càncer testicular; la millora del comportament, ja 
que  s'eviten  els  marcatges  o  els  miols  en  època  de  zel,  o  un  control 
poblacional, evitant, per exemple, així la sobrepoblació (una gata, per exemple, 
pot tenir entre 15 i 20 gats a l'any i la majoria d'aquests moren en accidents, per 
inanició o per condicions climatològiques adverses).

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

1. Aprovar l'adhesió de Sant Vicenç dels Horts al Pacte de Teguise contra 
el  maltractament animal,  amb l’objectiu  de seguir  treballant  per  evitar 
maltractaments i abandonaments i fomenti les adopcions i la salut dels 
animals,  en  col·laboració  amb  les  entitats  animalistes.  Aquest 
compromís  es  veurà  reflectit  en  la  creació  d’un  protocol  contra  el 
maltractament i contra l’abandonament animal. 
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2. Declarar  la  ciutat  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  “Municipi  Amic  Dels 
Animals” i donar difusió d’aquest fet als canals institucionals. 

3. Instar  el  Govern  d'Espanya  a  modificar  les  lleis  necessàries  per  a 
prevenir els casos de crueltat contra els animals, fomentant l’educació 
en  l’empatia  i  la  cultura  de  la  pau  i  que  s’aprovi  una  Llei  Marc  de 
Protecció  Animal  aplicable  a  tot  l’Estat,  que  obligui  a  augmentar  els 
estàndards de protecció.

4. Instar  el  Govern  d'Espanya  a  modificar  el  Codi  Penal  i  les  lleis 
necessàries per a endurir les penes en casos d’especial crueltat. 

5. Demanar  al  Govern  de  l'Estat  i  al  Govern  de  la  Generalitat  que 
augmentin  els  recursos destinats als  ajuntaments per  a  desenvolupar 
polítiques de benestar animal i protecció de la fauna. 

6. Treballar  conjuntament  amb  les  administracions  i  organismes 
competents  per  millorar  i  facilitar  l'accessibilitat  dels  animals  als 
transports públics. 

7. Adquirir  el  compromís per realitzar noves campanyes institucionals de 
sensibilització  contra  el  maltractament,  l’abandonament,  el  foment  de 
l’adopció i la salut animal, tenint cura del llenguatge emprat a qualsevol 
comunicació relacionada, sent aquest respectuós en favor del benestar 
animal. Entre d'altres, s'impulsaran campanyes com xerrades als centres 
educatius,  centres  de  gent  gran  i  associacions;  divulgació  de  fullets 
informatius en col·laboració amb els centres veterinaris de la ciutat per 
conscienciar la població de importància de la identificació obligatòria, els 
avantatges de l'esterilització, el foment de l'adopció en detriment de la 
compra, recomanacions per viatjar amb animals, campanyes per censar 
i xipar els animals, consells per protegir-los de la calor, etc. 

8. A més en coordinació amb les diferents àrees i amb la finalitat de ser un 
municipi  més  respectuós  amb  els  animals,  també  es  realitzaran 
campanyes entre els comerços per rebre de forma amistosa als animals 
de  família,  lliurant  un  certificat  acreditatiu  d'establiment  “Amic  dels 
animals” i un distintiu perquè puguin posar-se en els seus aparadors, així 
com  les  normes  per  als  i  les  propietàries  dels  animals.  Acció  que 
millorarà la convivència entre els animals i la ciutadania de Sant Vicenç 
dels Horts. 

9. Impulsar la creació d’una guia tècnica d’inspecció de Benestar Animal 
per tal de que els i  les treballadores públiques prenguin consciència i  
sàpiguen com identificar la salut d’un animal i com procedir en cas de 
maltractament o abandonament. 

Traslladar aquests acords a la Fundació Franz Weber impulsora del Pacte de 
Teguise. 
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9.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts per 
Sant Vicenç en nom de la Unitat Pensionista.cat, al servei de la banca. 
(M2412020000003)

Moció retirada pel grup municipal de Junts per Sant Vicenç

9.0.3 Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals  de Sant 
Vicenç en Comú-Podem i Junts X Sant Vicenç, en relació amb els talls de 
subministrament  elèctric  i  l'increment  del  preu  de  la  llum. 
(M2412021000004)

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

Expedient  número:  M2412021000004 Relació  amb  els  talls  de 
subministrament elèctric i l'increment del preu de la llum. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Sant Vicenç en Comú-Podem i Junts X Sant Vicenç, en relació amb els talls de 
subministrament elèctric i l'increment del preu de la llum.

L’ús i l’accés a l’energia estan directament relacionats amb el benestar de les 
persones.  Una  vida  digna  implica  poder  escalfar-se,  il·luminar-se,  cuinar, 
conservar els aliments, o tenir accés a aigua calenta, de manera que l’energia 
constitueix  una  necessitat  bàsica  per  a  tothom.  A  nivell  col·lectiu,  el 
subministrament  d’energia  elèctrica  és  essencial  per  al  funcionament  de  la 
nostra societat i un element clau per reduir la pobresa i millorar l’educació, la 
salut, la sostenibilitat ambiental, l’economia, i poder gaudir d’un medi ambient 
saludable. L’accés a l’energia és un dret.

Coincidint  amb  el  temporal  de  neu  i  amb  la  baixada  generalitzada  de  les 
temperatures a Catalunya, s’han produït talls en el subministrament elèctric a 
molts barris de pobles i ciutats del nostre país. 

Les  companyies  elèctriques  han  deixat  sense  subministrament,  de  manera 
permanent o repetitiva diferents punts del territori.  Centenars de famílies de 
diferents  barris  de  ciutats  com  Barcelona,  Badalona,  Montcada,  Ripollet, 
Cerdanyola, Sabadell, Figueres, Girona, Granollers, Terrassa, Igualada, etc, ha 
estat privades d’un dret fonamental com és l'accés al subministrament bàsic 
d'energia elèctrica i amb la incertesa vital a causa de la mancança d’un servei 
essencial. Aquesta situació ha comportat que els ciutadans i ciutadanes, i els 
sectors del  comerç, hostaleria,  restauració,  castigats per la crisi  pandèmica, 
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hagin de suportar grans pèrdues econòmiques afegides, que posen en risc la  
seva viabilitat.

Cal  esmentar  de  manera  especial  els  municipis  de  muntanya  on  les 
interrupcions  i  talls  de  subministraments  són  reiterats  i  que  han  estat 
denunciats i no resolts, tot i les demandes insistents. Aquests fets produeixen 
una situació d’indefensió per part de la població que es veu abocada a pagar 
un servei moltes vegades deficient a un preu desmesurat.

No es pot obviar el greuge patit  per les administracions locals a l’inici  de la 
pandèmia i la negativa de les companyies elèctriques a procedir a la suspensió 
temporal  dels  contractes  de  subministrament,  fet  que  hauria  reduït  les 
despeses i destinar els recursos a les necessitats socials i econòmiques que ja 
es feien evidents.  I  també cal  recordar  les cartes amenaçadores que varen 
rebre els ajuntaments, per part de les companyies, en relació amb les factures 
pendents derivades de la pobresa energètica i els talls de subministraments per 
impagaments. que evidencien una vegada més la voluntat de posar per davant 
els beneficis multimilionaris d’uns pocs, a la responsabilitat social que haurien 
de tenir amb la seva comunitat.

Constatem, a més, que el compromís de les companyies elèctriques de donar 
un  servei  de  línia  directa  amb  els  responsables  municipals  és  només  una 
operació publicitària que no ofereix cap servei de qualitat i que és absolutament 
incapaç d’atendre les exigències plantejades pels municipis. 

Aquestes darreres interrupcions del servei han coincidit amb un fet històric, el 
preu  rècord  de  l’energia  elèctrica  al  nostre  país.  Mentre  les  companyies 
augmenten els seus beneficis milionaris, augmenta el preu de la llum un 27%, i  
al  mateix  temps  creix  el  nombre  d’incidències,  la  seva  durada  i  les  llars 
afectades. 

S'ha argumentat que la recent pujada del preu de la llum és fruit del temporal  
de fred i neu. Efectivament, és cert que la demanda s'ha incrementat, però el  
principal motiu de les pujades de la factura elèctrica no ha estat el fred, sinó la  
disfuncional regulació del nostre mercat elèctric. Durant aquests darrers dies 
els preus de la llum s'han incrementat en alguns moments fins a un 100%, 
mentre que els costos de generació d'aquesta energia tot just s'incrementaven 
en un 4%. En paral·lel, algunes companyies han criminalitzat les persones que 
pateixen els talls de llum, argumentant uns suposats mals usos de l’energia per  
part de les famílies, per justificar els continus talls en el subministrament, la 
qual cosa resulta profundament injust i estigmatitzador, victimitzen la majoria de 
les persones afectades i criminalitzen la pobresa donant per fet que totes les 
famílies que han patit aquests tall en el subministrament és per un mal ús de 
les instal·lacions, o a causa d’una activitat il·lícita. En aquest sentit cal exigir 
responsabilitat institucional i corporativa per tractar aquest assumpte amb un 
enfocament més veraç i respectuós amb la dignitat de totes les persones.
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Els problemes de regulació tenen el seu origen en la reforma del sector elèctric 
operada pels governs del PP i les seves derivades normatives (per exemple la  
paralització  de  les  inversions  en  energies  renovables)  que  han  articulat  un 
sistema  subordinat  als  interessos  d'un  poderós  oligopoli  empresarial,  que 
genera  notables  disfuncionalitats  en  la  nostra  economia:  els  preus  de 
l'electricitat per a les famílies són els cinquens més cars de la UE, el que llasta  
la capacitat de consum de moltes llars i contribueix a un alt nivell de pobresa 
energètica.
Recordem que quan  es  va  produir  la  "liberalització"  del  sector,  a  aquestes 
empreses se'ls van reconèixer uns costos de transició a la competència amb la 
finalitat de garantir les operadores la recuperació de la inversió inicial.
En aquest model es concreta un sistema de fixació de preus, el conegut model 
marginalista,  que  ha  inclòs  aquelles  tecnologies  ja  amortitzades  i  que  no 
operen en règim de competència, com ara la nuclear i la hidroelèctrica. 
El resultat de l'equació a ningú se li escapa: aquest mecanisme de fixació de 
preus ha anat generant els anomenats "beneficis caiguts de cel" -de l'ordre de 
700  milions  d'euros  anuals  de  mitjana  des  del  1997,  segons  algunes 
estimacions. 

Les grans corporacions elèctriques, és a dir, Iberdrola, Naturgy i Endesa van 
arribar als 13'6 milions d'euros de beneficis diaris.  Els guanys obtinguts per 
aquestes  empreses,  4.983  milions  d'euros,  els  beneficis  del  sector  elèctric 
creixen a un ritme 35 vegades superior a l'augment del consum d'electricitat. 
Les tres companyies concentren més d'un 80% del mercat espanyol.
 
Al mateix temps, es calcula que a Catalunya, el 18,7% de la població destina 
més  d'un  10%  de  la  seva  renda  disponible  de  les  despeses  de  la  llar  a 
l'energia,  el  11,1%  acumula  retards  de  pagament  en  relació  amb  el  seu 
habitatge  principal  i  el  10,9%  de  llars  declaren  que  no  poden  mantenir 
l’habitatge a una temperatura adequada.  El  sector elèctric ha de passar de 
servir  les  grans  multinacionals  a  posar-se  al  servei  de  les  persones,  i  el 
protagonisme dels poders públics en la regulació i la intervenció en el sector ha 
de ser molt superior al que és a l’actualitat per tal d’avançar cap a un model 
d’energia més assequible que redueixi de forma substancial el rebut de la llum i  
pugui prestar un millor servei per a tota la ciutadania.
 
Es dona la  coincidència  perversa  que als  barris  i  viles  on  viuen el  sectors 
populars  del  nostre  país  és  on  s’han  produït  més  interrupcions  del  servei  
elèctric, menys inversió en manteniment han fet les companyies i més taxa de 
pobresa energètica hi ha. A aquesta concurrència de factors li hem d’agregar la 
deficient qualitat dels habitatges construïts abans de l’existència de normatives 
tèrmiques, i per tancar el cercle, se suma l’impacte de les crisis econòmica i 
social  de  la  darrera  dècada,  amb  greu  incidència  en  la  taxa  d’atur,  la 
precarietat,  els  desnonaments  i  l’actual  pandèmia.  Com  a  conseqüències 
d'aquests preus inaccessibles, moltes famílies s'han vist obligades a accedir al 
subministrament elèctric de manera irregular, creant amb això una total situació 
d'inseguretat física que pot derivar en incendis com el de Badalona en el qual 
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van  morir  quatre  persones.  Aquest  concurs  de  factors  ha  posat  més  en 
evidència l’increment de desigualtats, als barris més vulnerables. 
 
I tal i com descrivíem, és en aquests barris i en aquestes ciutats on s’evidencia 
l'absència o antiguitat de les infraestructures elèctriques, l’obsolescència de les 
instal·lacions i l’oblit dels habitants. Les insuficiències que s'han manifestat a la 
xarxa, fan necessàries unes mesures contundents per assegurar la garantia del 
subministrament al conjunt de les famílies, mesures encaminades a augmentar 
el  grau de fiabilitat  del  subministrament  elèctric,  assegurant  el  manteniment 
preventiu  i  les inspeccions de les instal·lacions de transport  i  de distribució 
elèctrica. Són les administracions públiques les que han de garantir  que les 
operadores  d'energia  elèctrica  assegurin  la  continuïtat  i  la  qualitat  del 
subministrament en els termes establerts per la normativa del nostre país, la 
legislació bàsica de l'Estat i  les directives europees. Des de l'Aliança per la 
Pobresa Energètica, es reivindica també, la necessitat i el compromís de les 
subministradores de facilitar i  cooperar en la realització dels tràmits per a la 
regularització  de  tots  els  casos  que  es  trobin  en  una  situació  irregular  i 
vulnerable sense penalització a causa de la seva situació anterior.

La transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir 
la seva electrificació, per reduir dràsticament les emissions de CO2. Ateses les 
posicions  oligopolístiques  actuals,  aquesta  transició  també  ha  d'impulsar  la 
democratització  del  sistema.  En  aquest  sentit  caldrà  afavorir  la  generació 
distribuïda mitjançant el desenvolupament d'inversions en autoconsum, l’impuls 
a les comunitats energètiques locals, així com a les empreses cooperatives, les 
quals  promouen  l’ocupació  estable  i  de  qualitat,  la  responsabilitat  social, 
l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i  
social de totes les persones, incloent també els col·lectius més vulnerables.

Al mateix temps, considerem que cal impulsar un operador públic energètic que 
contribueixi  a  reformar  i  democratitzar  el  mercat  elèctric  i  asseguri  el 
subministrament a preus assequibles a tota la ciutadania. Una empresa pública 
que  gestioni  amb criteris  de  servei  públic  atenent  el  compliment  dels  drets 
humans i amb una autèntica estratègia de transició justa, paral·lela a l'ambiciós 
desplegament d'energies renovables.

En els darrers temps s’ha impulsat reformes en el sector elèctric que avancen 
en la bona direcció. El desplegament de l’autoconsum, el model de subhastes 
de  renovables  que  afavoreix  l’abaratiment  de  la  llum i  la  planificació  en  el  
impuls  de  les  renovables  o  el  fons  perquè  el  conjunt  de  les  energètiques 
contribueixin a pagar els costos del sector elèctric són bones notícies. Però 
volem continuar avançant. 

Avançar de manera ferma en la reforma del sistema elèctric també és el millor  
full  de  ruta  per  poder  complir  amb  l'Agenda  2030  i  assolir  l'objectiu  de 
desenvolupament sostenible número 7, que exigeix als països garantir l'accés a 
una energia  assequible,  segura,  sostenible  i  moderna.  Tal  i  com assenyala 
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aquest gran acord internacional, de res serveix avançar en energies netes o en 
eficiència energètica si  a el  mateix temps milers de persones són privades, 
mitjançant preus abusius, de poder accedir a aquests subministraments.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Instar  el  govern  de l’Estat  a  realitzar  una auditoria  sobre  l’origen del  deute 
elèctric i el valor real de la producció elèctrica. 

Instar  el  govern  de  l’Estat  a  realitzar  els  canvis  legislatius  i  normatius 
necessaris en relació amb el funcionament del mercat elèctric per acabar amb 
la sobreretribució (coneguda com “beneficis caiguts de el cel”) que reben en el  
mercat majorista determinades tecnologies i que han recuperat àmpliament els 
seus costos d'inversió.

Instar el govern de l’Estat a accelerar el desenvolupament de les comunitats 
energètiques locals, per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de les 
directives  conegudes  com  a  “Paquet  d’hivern”,  amb  totes  les  atribucions  i  
possibilitats  que  aquestes  directives  obren  i  l’aprovació  de  les  reformes 
necessàries  perquè  es  permeti  un  autoconsum  compartit  coneguts  com  a 
repartiments dinàmics.

Instar el govern de l’Estat la revisió d’un nou bo social elèctric, ampliant sectors 
beneficiaris i abordant de forma més justa el repartiment dels seus costos. 

Instar el govern de la Generalitat a sancionar les operadores elèctriques per 
possible vulneració dels drets bàsics de la ciutadania i per l’incompliment de 
l’obligació de subministrament d’energia, rescabalant les famílies dels danys i  
perjudicis causats en les situacions d’interrupcions del subministrament elèctric.
Instar  l’obertura  d’un  canal  específic  per  a  les  queixes  i  reclamacions 
ciutadanes des de la mateixa Generalitat o des de la companyia titular de la 
xarxa de distribució.

Instar el govern local que emeti informe sobre la viabilitat d'emprendre accions 
legals  contra  la  companyia  elèctrica  pels  talls  soferts  i  sobre  una  possible 
legitimació per emprendre una acció col·lectiva que agrupi a les empreses i 
negocis afectats.

Aplicar  la  Llei  24/2015,  del  29  de juliol,  de mesures urgents  per  a  afrontar  
l'emergència  en  l'àmbit  de  l'habitatge  i  la  pobresa  energètica,  instant  les 
companyies  subministradores  que  evitin  talls  de  subministraments  a  les 
famílies vulnerables.
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Instar les companyies elèctriques a regularitzar la situació d'aquelles persones 
que trobant-se en situació de vulnerabilitat compten amb el subministrament 
elèctric del seu habitatge de forma irregular.

Instar  les  companyies  distribuïdores  al  sanejament  i  modernització  de  les 
instal·lacions elèctriques, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.
Instar les companyies elèctriques què duguin a terme el pla d’inversions i a 
complir el  programa d'inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir  el 
bon estat de conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008,  
del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.

Comunicar  els  presents  acords  a  la  Vicepresidència  Quarta  i  Ministeri  de 
Transició  Ecològica  i  Repte  Demogràfic,  el  Departament  d’Empresa  i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament 
Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges, a les 
Organitzacions  de  Consum  de  Catalunya,  a  l’Aliança  per  la  Pobresa 
Energètica, a les companyies subministradores que operen a Catalunya i a les 
entitats municipalistes de Catalunya. 

10.0.0 Mocions d'urgència

10.0.1.Aprovar la urgència de la moció.

El President posa a votació la urgència del punt i el Ple per 18 vots a favor dels 
grups municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i SVCP (2), i 3 vots 
en contra del grup municipal Cs (3), acorda aprovar la urgència de la moció.

10.0.1.1 En defensa de la llibertat d'expressió i en rebuig a la condemna 
de Pablo Hasel. (M2412021000005)

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

Expedient número:  M2412021000005 En defensa de la llibertat d'expressió i 
en rebuig a la condemna de Pablo Hasel . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Junts x Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem en defensa de la llibertat 
d'expressió i en rebuig a la condemna de Pablo Hasel.

El passat 16 de febrer, el raper Pablo Hasel va ser detingut i traslladat al centre  
penitenciari de Ponent, per una condemna a 9 mesos de presó per delictes 
d'enaltiment del terrorisme, injúries i calúmnies a la corona i injúries i calúmnies 
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contra  les  institucions  de  l’Estat.  Cal  recordar  que  té  quatre  condemnes  i 
encara en resta pendent una.

La llibertat d'expressió és un dels drets fonamentals reconeguts en la pràctica 
totalitat  dels  països  democràtics  perquè  és  un  element  nuclear  per  al  ple 
desenvolupament de la personalitat i per l'existència d'una convivència plural i  
lliure. Aquest dret ha de ser reconegut en igualtat de condicions per al conjunt  
de les persones que conformen una comunitat. Això vol dir que les restriccions 
que  conformen  les  fronteres  de  la  llibertat  d'expressió  han  de  ser  molt 
mesurades i justificades, sense aquestes puguin restringir el debat públic, la 
lliure participació política de la ciutadania i la lliure exposició de les idees i de la  
creativitat.

Tot i això, en els darrers anys hem assistit a una deriva autoritària que ha portat 
a restringir de manera preocupant el dret fonamental a la llibertat d'expressió, 
recollit  a l'article 20 de la Constitució Espanyola. Això s’ha produït per dues 
vies.  A  través  de  la  Llei  Orgànica  4/2015,  de  30  març,  de  protecció  de  la 
seguretat ciutadana, la  llei mordassa, com a forma silenciosa de dissuadir de 
l'exercici del dret fonamental a la manifestació, a través de multes de caràcter 
administratiu  que,  tal  com  reflecteixen  alguns  informes  d'organitzacions  en 
defensa  dels  drets  humans,  han  tingut  un  efecte  desmobilitzador  entre  la 
ciutadania. La segona via que emmordassa i reprimeix la llibertat d'expressió, 
és la via penal.

A través de l'aplicació de determinats articles del Codi Penal es criminalitzen 
conductes com enviar missatges a través de les xarxes socials,  cantar rap, 
utilitzar  la  imatge  d'un  Crist  i  publicar-la  en  xarxes  socials,  manifestar-se 
mitjançant una performance a manera de processó reclamant la igualtat de la 
dona en la societat, criticar el Rei o silenciar l'himne nacional mitjançant xiulets 
en un estadi de futbol en presència de la monarquia.

En  altres  ocasions  s'ha  aplicat  un  tipus  penal  res  definit  com  és  el  de 
l'enaltiment  de  el  terrorisme,  així  com  s'han  introduït  conceptes  oberts  i 
indeterminats al voltant dels anomenats delictes d'odi.

Són articles de el Codi Penal, la influència dels quals provenen de la dictadura i 
que per tant  no han de tenir  cabuda en un sistema democràtic  i  plural.  Es 
tractaria dels següents articles i delictes:

• Delicte contra els sentiments religiosos o d'escarni públic, reflectit en l'article 
525  de  el  Codi  Penal.  En  un  Estat  aconfessional  no  han  de  prevaldre  els  
sentiments d'uns ciutadans i ciutadanes per sobre dels altres. L'únic que caldria 
protegir  és  la  llibertat  religiosa  com a  dret  fonamental.  En  aquest  sentit  la  
legítima crítica contra les religions, dogmes i creences ha d’estar emparada per 
la llibertat d'expressió.
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• Delictes contra la Corona, recollits en els articles 490.3 i 491 de el Codi Penal.  
Aquesta especial protecció de la monarquia, en tant que ostenta la Prefectura 
de l'Estat, constitueix un veritable atac contra la llibertat d'expressió. De fet, el 
Tribunal Europeu de Drets Humans va recordar a Espanya, en ocasió del cas 
de la crema de fotos del rei, que segons la jurisprudència europea aquest dret  
empara la crítica a la Corona en qualsevol forma.

•  Enaltiment  del  terrorisme  recollit  en  l'article  578  de  el  Codi  Penal.  Els 
problemes d'ambigüitat en la definició de l'enaltiment, resulten de difícil encaix 
en un sistema democràtic i ha de ser derogat de manera urgent, tal com estan 
sol·licitant  les  principals  associacions  de  drets  humans  d'àmbit  nacional  i 
internacional.

El propi Tribunal Constitucional, seguint la jurisprudència de Tribunal Europeu 
de  Drets  Humans  abans  referida,  expressa  que  cal  donar  empara  a  les 
opinions i expressions tot i que poguessin semblar  feridores. Encara que es 
tractin  d'idees  que  qüestionen  el  propi  sistema,  ja  que  en  un  sistema 
democràtic  no  s'hauria  d'exigir  una  democràcia  «militant»  per  part  de  la 
ciutadania.  Totes  les  opinions,  fins  i  tot  les  que  semblin  que  tendeixin  a 
soscavar els fonaments de el sistema establert, estan emparades per la llibertat 
d'expressió.

En aquests moments s’ha duent a terme al Congrés dels Diputats proposicions 
de llei de reforma del codi penal en una doble direcció: la derogació del delicte  
de sedició, una reforma que en ser aplicada de forma retroactiva als afectats i  
afectades permetria també la sortida de la presó dels líders socials i polítics 
empresonats i condemnats per sedició, i el retorn de les persones que no han 
estat  jutjades  i  la  modificació  d’aquells  articles  del  Codi  Penal  que  xoquen 
frontalment  amb la  llibertat  d'expressió  o que tenen un difícil  encaix  en  un 
sistema democràtic.

En estreta relació amb el dret a la llibertat d'expressió, la Constitució també 
garanteix,  com a dret  fonamental  d'especial  protecció,  el  dret  de  vaga dels 
treballadors i treballadores per a la defensa dels seus interessos (art. 28.2 CE). 
Per tot això, la prohibició i sanció de les activitats d'informació i difusió per part 
dels treballadors i treballadores afecta el nucli essencial del dret de vaga. La 

penalització  d'aquestes  conductes  ha  comportat  que  es  tramitessin 
procediments  penals  i  s’imputés  a  sindicalistes  conductes  per  les  quals  la 
Fiscalia demanava elevades penes de presó.

Tuiters, cineastes, titellaires i rapers estan sent jutjats pels seus missatges a la 
xarxa, els seus llargmetratges, els seus espectacles i les lletres de les seves 
cançons. No obstant això, tot i la duresa de les seves expressions s'ha posat 
de manifest que no hi ha cap perill de comissió de delictes terroristes.
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Rapejar  no  és  un  delicte,  tuitejar  un  acudit  no  és  terrorisme  i  fer  una 
representació amb titelles no ha de ser motiu d’empresonament.

El Ple NO APROVA el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la urgència del present acord en base a les consideracions 
exposades per la portaveu de Junts x Sant Vicenç.

SEGON.- Instar el Consell de Ministres a tramitar l’indult a Pablo Hasel i per a 
qualsevol altre artista condemnat per algun dels delictes descrits a l’exposició 
de motius, que permeti corregir la injustícia de la seva condemna per part dels  
tribunals, al marge de l'opinió que es pugui tenir sobre els contingut de la seves 
obres.

TERCER.-  Manifestar  que  és  injustificable  i  expressar  el  nostre  rebuig  a 
qualsevol  expressió  de  violència  emparada  en  les  legítimes  protestes  i 
reivindicacions de defensa de la llibertat d’expressió.

QUART.- Instar els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a promoure 
una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i on 
es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.

CINQUÈ.- Reclamar als poders públics que garanteixin els drets fonamentals 
com la llibertat d’expressió i la creació artística, garantia per una societat justa i  
democràtica.

SISÈ.- Expressar la nostra inquietud perquè es consolidi en la judicatura una 
doctrina  expansiva  de  la  limitació  de  la  llibertat  i  pel  caràcter  creixentment 
indeterminat dels delictes vinculats a la justificació del terrorisme, l’ofensa als 
sentiments religiosos o les injúries a la corona, que provoca inseguretat jurídica 
i possibilita tota mena d'interpretacions que poden ser lesives per a la llibertat 
d'expressió.

SETÈ.- Comunicar els presentes acords al President del Govern de l’Estat, al  
Ministeri  de  Justícia  del  Govern  de l’Estat,  als  grups polítics  del  Parlament 
Europeu,  Congrés,  Senat  i  Parlament  de  Catalunya,  a  les  entitats 
municipalistes de Catalunya i a Amnistia Internacional



Ple 18/02/2021

11.0.0 Precs i preguntes

Els grups municipals formulen les seves preguntes.

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]


		2021-03-24T12:38:25+0100
	CRISTINA GELABERT ORIOL - 24/03/2021 12:38:25


		2021-03-24T15:03:49+0100
	MIGUEL COMINO HARO - 24/03/2021 15:03:49




