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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 3/2020
Caràcter: ordinària
Data: 16 d´abril de 2020
Horari: de 19:15:00 a les 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
MAITE JIMÉNEZ MARTÍN
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.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA CRISI DEL COVID-19

Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus 
SARS-CoV-19, causant de la COVID-19, ha desencadenat una crisi sanitària, 
social,  econòmica  i  humanitària  que  ha  requerit  implementar  mesures 
d'emergència en tots els àmbits i institucions, i també per part del conjunt de la 
ciutadania de la nostra ciutat. 
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Es tracta d'una veritable qüestió de país en què no hi caben iniciatives aïllades. 
Totes  les  accions  han  de  ser  globals,  concertades  i  coordinades  entre  els 
diferents agents polítics, econòmics i socials.

Aquesta  situació  que  estem  vivint  ha  posat  en  evidència  la  fragilitat  dels 
sistemes  públics  i  els  efectes  que  les  retallades  dels  anys  2010-2019  han 
causat sobre les polítiques de l'estat del benestar.

Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del SARS-CoV-19 
a les  nostres vides, i l'abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i 
futur de la  nostra societat. Però especialment ens entristeixen els milers de 
morts que està  provocant la pandèmia. No voldríem deixar de recordar, entre 
totes elles, aquelles  persones de la ciutat que hem perdut en aquest combat 
de  vida.  A  totes  elles  i  a  les seves  famílies,  trametem  el  nostre  afecte  i 
solidaritat  en uns moments tan tristos i  amb un sentiment compartit,  que us 
traslladem en nom de tot el veïnat.

Volem expressar també el nostre desig de recuperació ràpida de totes les altres 
persones que avui  pateixen la  malaltia  i  es  troben a  casa,  a  residències o 
hospitalitzades. A totes elles, fem arribar els nostres màxims ànims per a la 
prompta recuperació.

Les  diferents  mesures  adoptades  pels  ens  locals  amb  escassos  recursos, 
esforç inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de referent nacional 
per a l'actuació i l'abordatge d'una emergència humanitària, des del respecte 
institucional, el diàleg permanent i la coordinació i cooperació, i no des de la 
confrontació institucional.

Els  ajuntaments  hem  de  donar  el  millor  de  nosaltres,  assumint  les 
responsabilitats que tenim i la sensibilitat amb què actuem, tenint en compte la 
proximitat, el coneixement i també la capacitat dels nostres serveis públics.

Ara hem d'abordar un doble repte: actuar per respondre a aquesta emergència, 
i treballar de forma proactiva per establir les mesures orientades a un pla de 
xoc que ens permeti superar a mitjà termini la greu crisi que patim.

És el moment d'estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al 
costat  de es  persones  que  abans  de  la  crisi  de  la  SARS-CoV-19  ja  eren 
vulnerables i  que rebien l'ajut de les administracions en tots els àmbits. Per 
altra banda, també hem d'estar al  costat de totes aquelles persones que, a 
conseqüència d'aquesta crisi, poden quedar en risc d'exclusió social. Només 
des d'una visió  sensible  amb les persones i  els  col·lectius més vulnerables 
podrem garantir una sortida justa a aquesta crisi. Així com en l’anterior crisi va 
ser possible un pla per a rescatar els bancs ara cal exigir a les administracions i 
als govern l’execució d’un pla de rescat social adreçat a les persones.
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La seva excepcionalitat, la seva més que probable dimensió en el temps i el 
seu impacte en la quotidianitat, convivència i economia de moltes famílies, ens 
obliga a assumir de forma corresponsable tots els esforços, a destinar recursos 
per garantir la cohesió i la dignitat de totes les persones, i esmerçar totes les 
energies per no deixar mai més ningú enrere.

Avui,  el  conjunt  de  persones  i  grups  polítics  que  integrem la  corporació;  i 
convençuts  i convençudes  que  expressem  els  sentiments  del  conjunt 
d'organitzacions polítiques, sindicals,  empresarials,  veïnals,  socials,  culturals, 
esportives  del  nostre  municipi, manifestem  de  forma  unànime  el  servei  a 
l'interès general. Des que vam començar a patir els efectes de la pandèmia, 
hem  demostrat  el  nostre  compromís  i  solidaritat  com  a  poble.  Estem 
convençudes i  convençuts que ens en sortirem i,  per això,  mirem l'horitzó i 
entenem aquesta crisi  també com una oportunitat  per  fer  una societat  més 
humana, justa, pròspera i cohesionada.

Els  ens  locals  som  l'administració  més  propera  a  la  ciutadania,  el  dic  de 
contenció davant  la crisi  i  els qui  administrem i  executem la majoria de les 
decisions preses per altres administracions.

Per  tot  això  tots  els  grups  municipals  de  l'Ajuntament  proposen  al  Ple  els 
següents

ACORDS

Primer.  Expressar  unànimement que ens trobem en un moment històric  on 
tothom,  administració,  representants  polítics i  ciutadania,  estem unint  forces 
com un exemple del que som: una ciutat agermanada, compromesa i lluitadora 
que supera conjuntament totes les dificultats. Tenim un ferm compromís per tal 
de garantir  l’atenció i  serveis  a la nostra ciutadania. El  principal  objectiu és 
atendre a la població, especialment als i a les més vulnerables. 

Segon.-  Expressar  el  reconeixement  al  conjunt  dels  i  les  professionals,  al 
personal sanitari, serveis socials, serveis d'assistència domiciliària, personal de 
les residències, forces i cossos de seguretat, protección civil i a les persones 
que treballen en serveis de neteja, manteniment o altres de serveis municipals, 
autònomics o estatals, per la seva dedicació, professionalitat i servei públic. 
Reconeixement  que  volem  fer extensiu  a  totes  les  persones,  tant  d'altres 
serveis  de  l'ajuntament  com  dels  comerços  i serveis,  i  també  a  totes  les 
persones i entitats que s’han sumat a la xarxa de voluntariat “Sant Vicenç en 
Xarxa”  o  que  d’alguna  altra  manera  han  contribuit  de  manera  altruista  i 
desinteresada a que, ningú quedi sense resposta a les seves necessitats.

Tercer.-  Dedicar  tots  els  recursos  d'aquest  ajuntament,  humans,  tècnics  i 
econòmics,  a garantir  els  béns  comuns  i  elaborar  els  plans  i  programes, 
reajustant el pressupost municipal i reorganitzant serveis, per concretar un pla 
econòmic i social que afronti les necessitats individuals i col·lectives, combati la 
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vulnerabilitat de les persones i famílies i reactivi l'economia local intensificant 
els  ajuts  d'ajuts  a  autònoms,  petites  i  mitjanes  empreses  i  persones 
emprenedores. 

Quart.  Intensifiquem les  actuacions  davant  els  col·lectius  més  vulnerables, 
reforçant els serveis socials, augmentant el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) 
i el de teleassistència.

Cinquè.- Reiterar el nostre compromís de posar-nos a disposició dels governs 
de  la Generalitat  i  de  l'Estat,  amb  tota  l'exigència  i  des  de  la  lleialtat 
institucional, des del diàleg i la cooperació de les actuacions a desenvolupar. 

Els  instem a crear  els mecanismes de col·laboració permanent  amb el  món 
local,  evitant  la  confrontació  i reforçant  els  canals  de  concertació  i  de 
comunicació transparents.

Els instem també a prendre les mesures adients per protegir tant els nostres 
ciutadans  i  ciutadanes  com el  nostre  sistema sanitari  públic,  assegurant  la 
correcta  protecció  dels  professionals  i  el  subministrament  de  tot  el  material 
necessari per fer front a aquesta pandèmia sanitària.

Sisè. Demanem també a les  administracions supramunicipals  que prenguin 
mesures urgents de protecció als treballadors/es, empreses i comerços afectats 
per la pèrdua de la seva feina o del tancament dels seus negocis. Actuacions 
que fomentin una reactivació econòmica el més ràpida possible.

Setè.-  Reclamen una actitud proactiva de la Unió Europea, que adopti totes 
aquelles mesures  que  permetin  flexibilitzar  les  mesures  de  restricció,  i  que 
garanteixi la disponibilitat econòmica per al conjunt d'administracions públiques 
i la reactivació econòmica dels sectors productius.

Vuitè.-  Agraïm  a  tota  la  població  la  conducta  exemplar  d'aquests  dies,  tot 
reiterant  la  necessitat  de  continuar  confinades  i  seguir  les  recomanacions 
sanitàries i comunitàries. 

Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de 
tothom, podrem frenar la propagació d'aquesta pandèmia.

Queda’t a casa!
Entre totes i tots, ho superarem!

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió
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1.0.0 ALCALDIA

1.0.1 Aprovar  unes normes bàsiques de funcionament  de les  sessions 
dels  òrgans  col·legiats  de  la  Corporació,  que  se  celebrin  en  forma 
telemàtica quan concorrin situacions excepcionals de força major, greu 
risc  col·lectiu  o  catàstrofes  publiques  que  impedeixin  o  dificultin  de 
manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial 
de les sessions.

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: M1252020000009 Normes bàsiques de funcionament de 
les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, que se celebrin en forma 
telemàtica  quan concorrin  situacions excepcionals  de  força  major,  greu risc 
col·lectiu  o  catàstrofes  publiques  que  impedeixin  o  dificultin  de  manera 
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  unes  normes  bàsiques  de  funcionament  de  les 
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació,  que se celebrin en forma 
telemàtica  quan concorrin  situacions excepcionals  de  força  major,  greu risc 
col·lectiu  o  catàstrofes  publiques  que  impedeixin  o  dificultin  de  manera 
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per la 
gestió  de  la  crisis  sanitària  ocasionada  por  el  COVID-19,  posteriorment 
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.

Les mesures previstes en l’esmentada norma s'enquadren en l'acció decidida 
del  Govern  per  a  protegir  la  salut  i  seguretat  dels  ciutadans  i  ciutadanes, 
contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública i per 
aquest motiu limita la llibertat de circulació de les persones al lloc de treball per 
efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.

D’altra banda, estableix que cada Administració conservarà les competències 
que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a 
adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes 
de l'autoritat competent a l'efecte de l'estat d'alarma i sens perjudici del que 
s'estableix en els articles 4 i 5, del propi Reial decret.

Aquestes mesures s’han ampliat pel Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del 
COVID-19, amb un paquet econòmic i social de gran abast i magnitud, amb 
l'objectiu de contribuir a evitar un impacte econòmic prolongat més enllà de la 
crisi  sanitària,  donant  prioritat  a  la  protecció  de  les  famílies,  autònoms  i  
empreses més directament afectades.
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D’altra banda, el Govern de la Generalitat va aprovar el decret llei 6/2020, de 
12  de  març,  de  mesures  urgents  en  matèria  assistencial,  pressupostària, 
financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada pel  COVID-19,  modificat  posteriorment pels  Decrets llei 
7/2020, de 17 de març i Decret llei 8/2020, de 24 de març.

En aquest context, la Disposició addicional 3 de l’esmentat Decret llei 7/2020, 
de 17 de març, estableix la possibilitat que els òrgans col·legiats de les entitats 
locals de Catalunya, excepcionalment puguin constituir-se, convocar i celebrar 
sessions, adoptar acords i remetre actes a distancia, quan concorrin situacions 
de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats publiques.

Posteriorment, la disposició final segona del Reial decret llei estatal 11/2020, de 
31 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries en l’àmbit social i  
econòmic per afrontar el COVID-19, afegeix l’apartat 3 a l’article 46 de la Llei de 
Bases  de  Règim  Local  (LBRL),  per  tal  de  que  quan  l’alcalde  apreciï  la 
concurrència de situacions excepcionals de força major, greu risc col·lectiu o 
catàstrofes publiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada 
el  normal  funcionament  del  règim  presencial  de  les  sessions  dels  òrgans 
col·legiats de les Entitats Locals, podrà constituir, celebrar sessions i adoptar 
acords  a  distancia  per  mitjans  electrònics  i  telemàtics,  sempre  que  es 
compleixin els requisits previstos al mateix.

Consta a l’expedient informe emès pel tècnic mitjà de sistemes d’informació en 
relació a la garantía de la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política 
dels seus membres, la comunicació entre ells en temps real durant la sessió 
validesa del  debat  i  votació dels acords que s’adoptin,  així  com el  caràcter 
públic o secret de les mateixes segons procedeixi.

Atès  que  el  Reglament  Orgànic  Municipal  no  regula  la  celebració  de  les 
sessions dels  òrgans col·legiats  telemàticament,  és necessari  l’adopció d’un 
acord del ple municipal, aprovat per majoria absoluta, que estableixi les regles 
a les quals s’hauran d’ajustar aquestes sessions.

Consta  informe  emès  per  la  Secretària  accidental  que  s’adjunta  al  present 
acord.

El Ple aprova el següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar unes normes bàsiques de funcionament de les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació, que se celebrin en forma telemàtica quan 
concorrin  situacions  excepcionals  de  força  major,  greu  risc  col·lectiu  o 
catàstrofes publiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada 
el normal funcionament del règim presencial de les sessions.
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Segon.- La convocatòria i  celebració de la sessió s’ajustarà a les següents 
regles:

L’alcalde/ssa o persona que el/la substitueixi haurà de motivar a la convocatòria 
de la sessió de l’òrgan col·legiat, la concurrència o manteniment de la situació 
que justifica la celebració telemàtica de conformitat amb el que preveu l’article 
46.3 de la LBRL.

Durant  la  celebració  de  les  sessions  dels  òrgans  col·legiats  els  membres 
participants  hauran  d’estar  dins  el  territori  espanyol  i  mantenir-se  amb  els 
corresponents  equips  portàtils  connectats  durant  tot  el  temps  que  duri  el 
desenvolupament de la sessió per tal de garantir la seva presencia durant la 
deliberació dels assumptes i la seva votació

El  secretari/a  de  la  corporació  comprovarà  visualment  pel  mitjà  telemàtic 
l’existència del quòrum previst al ROM i la seva participació durant els debats i  
en el moment de la votació.

En el supòsit de desconnexió d’algun membre de la Corporació per causes 
imputables al programari emprat o si qualsevol altre problema tècnic impedeix 
la celebració del  ple amb els requisits previstos a l’article 46.3 de la LBRL, 
l’alcalde/ssa  suspendrà  provisionalment  la  sessió  fins  a  la  connexió  del 
regidor/a o fins que se solventi el problema tècnic.

En  el  cas  que  el  regidor/a  es  desconnecti  voluntàriament  per  causes  no 
imputables al  programari,  aquest/a  haurà de manifestar-ho a l’alcalde/essa i 
aquest al secretari/a, als efectes del còmput del quòrum i  de l’assistència dels  
membres participants durant la sessió i la votació.

La desconnexió del secretari/a comportarà la suspensió automàtica del ple que 
es reprendrà una vegada recuperi llur connexió i cas que per problemes tècnics 
no sigui possible, assumirà la funció de fe pública la persona que la substitueixi 
segons  l’ordre  previst  a  la  resolució  de  la  Direcció  General  d’Administració 
Local, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya emesa 
el dia 7 de febrer de 2020.

La desconnexió de l’alcaldessa també suposarà la suspensió automàtica del 
ple que es reprendrà en quan recuperi llur connexió i cas que no sigui possible  
el  substituirà  el  tinent  d’alcalde/ssa  segons l’ordre  previst  al  decret  alcaldia 
aprovat el 7 de gener de 2020, sempre i quan existeixi el quòrum mínim previst 
al ROM per la celebració de la sessió.

Cas que per problemes tècnics del programari no es pugui garantir la connexió 
del  número  regidors/es  que  exigeix  el  quòrum  previst  al  ROM,  l’alcalde 
suspendrà  definitivament  la  sessió  que  se  celebrarà  dins  els  dos  hàbils, 
següents sempre i quan s’hagin solventat els problemes tècnics.
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L’alcalde/ssa obrirà la sessió i la sessió del ple o de la resta d’òrgans col·legiats 
se  celebrarà  de  conformitat  amb el  que  estableix  el  ROM i  altre  legislació 
aplicable.

Atès que segons consta a l’informe emès pel cap de sistemes el temps del 
programari  és  limitat  els  regidors/es  hauran d’ajustar-se  al  temps previst  al 
ROM per les deliberacions i  no desviar-se de la qüestió del debat,  cas que 
ultrapassim el temps o es desviïn del tema objecte de debat, l’alcalde podrà 
cridar a l’ordre i si persisteixen en la seva actitud retirar-los la paraula. 

Tercer.- El sistema de votació serà nominatiu a ma alçada i s’ajustarà a les 
previsions del ROM.

Cas  que  el  secretari/a  no  pugui  visualitzar  el  sentit  del  vot  d’algun  dels 
regidor/res ho manifestarà a l’alcalde/ssa per tal que es repeteixi la votació.

Si la dificultat per visualitzar el sentit del vot és manté, els membres participants 
el podran manifestar verbalment o per escrit.

Tot això, sense perjudici de que si per alguna dificultat tècnica no es pot fer la 
votació  nominativa,  es  faci  en  el  assumpte/s  concret  la  votació  amb  vot 
ponderat que manifestarà el portaveu o regidor/a que el substitueixi.  

Quart.- L’apartat de precs i preguntes es desenvoluparà segons les previsions 
del ROM, tot i que els regidors/es hauran e tenir molta cura en respectar les 
previsions del ROM atesa la limitació de temps pel desenvolupament del temps 
que comporta el programari. 

Cas que aquesta limitació no permeti desenvolupar aquesta fase del ple total o 
parcialment, els precs i preguntes pendents es realitzaran per escrit adreçat al 
portaveu del govern.

Cinquè.- El  caràcter públic de la  sessió plenària  es garantirà  per  qualsevol 
mitjà que faciliti la participació del públic telemàtica.

Si per motius tècnics no fos possible la connexió directe de la ciutadania, la 
sessió del ple es gravarà i estarà disponible a la mediateca

Sisè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Corporació i iniciar els 
tràmits oportuns per tal de tramitar la corresponent modificació del ROM una 
vegada finalitzi l’actual situació d’emergència. 

2.0.0 Aprovació de l'acta de Ple de la sessió anterior

2.0.1 Aprovació de l’acta del Ple ordinari  de 20 de febrer de 2020.
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

3.0.0 DESPAXT OFICIAL

3.0.1  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000388  de  data  12  de  març, 
d’aprovar  l'activació  de  la  fase  d’alerta  del  Pla  de  Protecció  Civil 
municipal, SARS-CoV-2. (M1252020000004)

“Expedient número:  M1252020000004 activació de la fase d’alerta del  Pla de 
Protecció Civil municipal, SARS-CoV-2. 
Tràmit relacionat: Aprovar l'activació de la fase d’alerta del Pla de Protecció Civil  
municipal, SARS-CoV-2.

Atès que s’han detectat a Catalunya casos de SARS-CoV-2.

Atesa la declaració de pandèmia declarada per l’OMS.

Atès que la Generalitat de Catalunya ha activat la fase d’alerta del Pla d'actuació 
del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents 
d'alt risc i, que a partir del 12 de març i fins al 26 de març, s'establiran mesures  
excepcionals  per  contenir  l'expansió  del  coronavirus  i  protegir  els  col·lectius 
vulnerables 

Atès  que  de  conformitat  amb el  que  disposa  l'article  48  de  la  Llei  de  PC de 
Catalunya  4/1997,  L'alcalde  és  l'autoritat  local  superior  de  protecció  civil,  sens 
perjudici  de  les  funcions  del  conseller  o  consellera  de  Governació  en  el  cas 
d'activació  d'un  pla  de  la  Generalitat  i  en  conseqüència  correspon  a  aquesta 
alcaldía declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant 
qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que 
ho requereixi i, subsidiàriament, l'activació dels plans d'autoprotecció, declarar-ne 
la desactivació si l'evolució de la situació ho permet, i comunicar al conseller o 
consellera de Governació l'activació i la desactivació dels dits plans, mitjançant el  
CECAT.

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar l’activació de la fase d’alerta del Pla de Protecció Civil municipal 
a  causa de l’activació  de la  fase d’alerta  del  Pla  d’actuació  PROCICAT per  la 
Generalitat de Catalunya com a conseqüència de la detecció de casos SARS-CoV-
2 a Catalunya i la declaració de pandèmia per l’OMS.
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Segon.-  Constituir  la  Comissió  Assessora  que  estarà  formada  pels  següents 
membres:

Cristina Gelabert Oriol, secretària accidental 
Miquel Villa Quiròs, tècnic de protecció civil
Ramon Montaña Vàzquez, cap de medi ambient i salut pública
Sònia Turull Baldrich, tècnica de salut pública
Esther Domingo Olivé, cap de gabinet d’alcaldia
Xavier Santajuliana Polo, cap de la policia local
Miguel Comino Haro, alcalde
Mireia Vergés Rosell, primera tinenta d’alcadia
Carmen Soffiati Requena, segona tinenta d’alcaldia
Juan Ramón Torres Blanco, quart tinent d’alcaldia
Maria Pelàez Moreno, cinquena tinenta d’alcaldia
Xavier Gómez Álvarez, sisè tinent d’alcaldia

Tercer.- Notificar aquest acord conjuntament amb la notificació d’activació del pla 
de protecció civil municipal en alerta al CECAT 

Quart- Comunicar aquest acord als membres de la Comissió assessora així com 
als membres del Comité d’Emergència municipal.

3.0.2  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000399  de  data  13  de  març, 
d’aprovar  declaració  d'emergència  per  la  tramitació  de  contractes  de 
subministraments, serveis i obres. (M1252020000005)

“Expedient número: M1252020000005 Declaració emergencia
Tràmit relacionat: Aprovar declaració d'emergència per la tramitació de contractes 
de subministraments, serveis i obres.

Atès que s’han detectat a Catalunya casos de SARS-CoV-2.
 
Atesa la declaració de pandèmia declarada per l’OMS. 

Atès que la Generalitat de Catalunya ha activat la fase d’alerta del Pla d'actuació 
del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents 
d'alt risc i, que a partir del 12 de març i fins al 26 de març, s'establiran mesures  
excepcionals  per  contenir  l'expansió  del  coronavirus  i  protegir  els  col·lectius 
vulnerables 

Atès que el govern espanyol ha decretat l’estat d’alarma. 

Atès que l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector  
públic  (LCSP)  regula  la  tramitació  d’emergència  de  conformitat  amb el  que tot 
seguit es transcriu: 

“1. Quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments  
catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de necessitats que afectin la  
defensa nacional, cal atenir-se al règim excepcional següent: 
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a)  L’òrgan  de  contractació,  sense  obligació  de  tramitar  expedient  de 
contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei a  
l’esdeveniment  produït  o  satisfer  la  necessitat  sobrevinguda,  o  contractar  
lliurement  el  seu  objecte,  en tot  o  en  part,  sense subjectar-se  als  requisits  
formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient.  
En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord,  
s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el que estableix la Llei  
general pressupostària.
b)  Si  el  contracte  l’ha  subscrit  l’Administració  General  de  l’Estat,  els  seus  
organismes  autònoms,  entitats  gestores  i  serveis  comuns  de  la  Seguretat  
Social  o  altres  entitats  públiques  estatals,  s’ha  de  donar  compte  d’aquests  
acords al Consell de Ministres en el termini màxim de trenta dies.
c) El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un  
mes, comptat des de l’adopció de l’acord que preveu la lletra a). Si s’excedeix  
aquest  termini,  la  contractació  de  les  prestacions  esmentades  requereix  la  
tramitació d’un procediment ordinari.
d) Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha  
d’observar  el  que  disposa  aquesta  Llei  sobre  compliment  dels  contractes,  
recepció i liquidació de la prestació.

En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagi fet a justificar, un cop  
transcorregut el  termini  que estableix  la lletra c) anterior  se n’ha de retre el  
compte justificatiu, amb reintegrament dels fons no invertits. 

2. La resta de prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació iniciada per  
l’Administració i que no tinguin caràcter d’emergència s’han de contractar d’acord amb  
la tramitació ordinària que regula aquesta Llei” 

Atès que els antecedents exposats justifiquen la tramitació d’emergència. 

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.  Declarar  l’emergència  per  atendre  les  contractacions  de  tots  els 
subministraments,  serveis  i  obres  necessàries  per  fer  front  a  la  situació  de 
pandemia declarada per l’OMS, de conformitat amb el que disposa l’article 120 de 
la LCSP

Segon. Comunicar aquest acord a tots els departaments d’aquest Ajuntament.”

3.0.3  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000400  de  data  15  de  març, 
d’aprovar la limitació de la prestació dels serveis públics municipals de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a aquells que siguin estrictament 
necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics mínims i 
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bàsics, per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació 
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. (G0232020000045)

“Expedient número:  G0232020000045 Serveis públics bàsics municipals per 
la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària  
ocasionada pel COVID-19. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  limitació  de  la  prestació  dels  serveis  públics 
municipals  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  aquells  que  siguin 
estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics mínims 
i bàsics, per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis  
sanitària ocasionada pel COVID-19.

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat al 
BOE núm. 67 de data 14 de març de 2020.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020LLDR000399 de data 13 de març de 2020, pel 
qual  es  declara  l’emergència  per  atendre  les  contractacions  de  tots  els 
subministres, serveis i obres necessàries per fer front a la situació de la pandèmia 
declarada per l’OMS, de conformitat amb el que disposa l’article 120 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.

Atès  que  el  Document  únic  de  protecció  civil  municipal  (DUPROCIM),  té  per 
objecte  prevenir  i  controlar  els  riscos  sobre  les  persones  i  els  béns,  i  donar 
resposta  adecuada  a  les  possibles  situacions  d’emergència  del  municipi,  sota 
responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb 
el sistema autonòmic de protecció civil.

Vista  la  Instrucció  de  mesures  preventives  a  l’Ajuntament  pel  SARS-CoV-2 
realitzada pel Comitè de Seguretat i Salut Laboral d’aquest Ajuntament (CSS), per 
la qual es concreten diverses mesures preventives comunicades a tota la plantilla 
del personal públic d’aquest Ajuntament.

Vistes  les  mesures  excepcionals  i  recomanacions  en  relació  als  SBAS com a 
mesura de prevenció i contingència davant l’impacte del COVID-19 adoptades pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per 
garantir l’atenció social bàsica orientada als perfils de vulnerabilitat en el context  
d’actuació de la Fase de prevenció i contingència del Pla PRODICAT del Govern 
de la Generalitat.

Atès que la situació epidemologògica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga 
a estar permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats 
competents, especialment per les sanitàries.

L’Ajuntament  considera  necessari  establir  els  serveis  mínims  i  essencials 
municipals  des del  dia 15 al  29 de març ambdós inclosos.  Unes mesures que 
s’adequaran a l’evolució de la pandèmia i s’atendran les instruccions del Govern de 
l’Estat i de la Generaliltat de Catalunya, pel que es podrà prorrogar el termini de 
serveis mínims.
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Als  efectes  del  present  Decret,  es  consideren  serveis  mínimsi  bàsics  aquells 
definits  en  els  plans  de  contingència  elaborats  pels  diferents  departaments  i 
serveis  públics  i  en  els  quals  les  persones  que  en  són  responsables  han  de 
preservar i garantir la continuïtat en la seva prestació. 

Atès que s’han comunicat els serveis mínims i bàsics a totes les seccions sindicals 
d’aquest Ajuntament. 

Vist l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local,  atribueix  a  l’Alcalde,  entre  d’altres,  la  competència  per  a  adoptar 
personalment  i  sota  la  seva  responsabilitat,  en  cas de catàstrofe  o  d’infortunis 
públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i  adequades, donant 
compte de forma immediata al Ple. 

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.-  Acordar  que  es  limiti  la  prestació  dels  serveis  públics  municipals  de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  aquells  que  siguin  estrictament 
necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics mínims i bàsics, per 
la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària  
ocasionada  pel  COVID-19,  en  base  als  plans  de  contingència  elaborats  pels 
departaments i serveis municipals.
 
Segon.-  Acordar,  en conseqüència amb l’apartat anterior,  restringir al  màxim la 
mobilitat dels membres electes i  del personal al servei de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 

Tercer.- Establir els serveis mínims de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, als 
efectes  previstos  als  apartats  anteriors,  que tindran caràcter  de serveis  públics 
municipals bàsics, els següents: 

a. Seguretat Ciutadana. Policia Local. 

Per tractar-se d’un servei de vital importància pel funcionament ordinari de 
la ciutat, especialment en la situació derivada de la pandèmia del SARS-
CoV-2, es manté l’estructura ordinària de prestació del servei.

b. Protecció Civil. 
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Per tractar-se d’un servei de vital importància pel funcionament ordinari de 
la ciutat, especialment en la situació derivada de la pandèmia del SARS-
CoV-2, es manté l’estructura ordinària de prestació del servei. 

c. Servei de Consergeria: 

Únicament s’estableix com a servei bàsic a les dependències municipals 
dels edificis de l’Ajuntament a la Pl. Vila, Foneria, Molí dels Frares i antics 
Salesians i, dins d’aquests, 1 conserge presencials per edifici pel matí i un 
altre  per  la  tarda,  la  resta  de  personal  públic  a  disposició  del  cap  o 
responsable. 

I el personal de consergeria de les escoles no presencial, però a disposició 
del cap o responsable. 

d. Servei Integral d’Atenció al Ciutadà (SIAC): 

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins 
d’aquest, 1 persona presencial en horari d’atenció al públic de 9 a 14 hores, 
la resta de personal públic a disposició del cap o responsable. 

e. Servei Integral d’Atenció a les Empreses (SIAE): 

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins 
d’aquest, 1 persona presencial en horari d’atenció al públic de 9 a 14 hores, 
la resta de personal públic a disposició del cap o responsable. 

f. Equip de serveis socials per atenció a urgències socials: 

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins 
d’aquest, 3 presencials com a personal tècnic i 1 presencial com a suport  
administratiu,  la  resta  del  personal  públic  a  disposició  del  cap  o 
responsable. 

g. Brigada municipal: 

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins 
d’aquest, 1 encarregat o cap d’equip, 1 responsable magatzem i 3 operaris 
presencials i la resta del personal públic a disposició del cap i responsable. 

h. Servei de neteja: 

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins 
d’aquest, 3 operàries presencials i la resta del personal públic a disposició 
del cap o responsable. 

i. Sistemes d’Informació i Tecnologies: 



Ple 16/04/2020

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins 
d’aquest, 1 personal presencial i, la resta del personal públic a disposició 
del cap o responsable. 

j. Comunicació i Imatge:

Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest,  1  personal  tècnic  presencial,  la  resta  del  personal  públic  a 
disposició del cap o responsable. 

k. Cultura i Educació: 

Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest,  1  personal  tècnic  presencial,  la  resta  del  personal  públic  a 
disposició dels caps o responsables. 

l.  Unitat  Administrativa  de  les  àrees  de  Serveis  a  les  Persones  i 
d’Acció Social i Drets Civils: 

Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest,  2 suport  administratiu presencial,  la resta del  personal  públic a 
disposició dels caps o responsables. 

m. Urbanisme, Projectes i Obres Públiques: 

Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest, 1 personal tècnic presencial i 1 suport administratiu presencial, la 
resta del personal públic a disposició del cap o responsable. 

n. Salut Pública: 

Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest,  1  personal  tècnic  presencial,  la  resta  del  personal  públic  a 
disposició del cap o responsable. 

o. Medi Ambient, Sostenibilitat i Espai Natural: 

Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest,  1  personal  tècnic  presencial,  la  resta  del  personal  públic  a 
disposició del cap o responsable. 

p. Espai Públic i Serveis Municipals: 

Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest,  1  personal  tècnic  auxiliar  presencial  i  1  suport  administratiu 
presencial, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable. 

q. Economia i Hisenda: 
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Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest, 1 personal tècnic presencial i 1 suport administratiu presencial, la 
resta del personal públic a disposició del cap o responsable. 

r. Recursos Humans: 

Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest, 1 personal tècnic presencial i 1 suport administratiu presencial, la 
resta del personal públic a disposició del cap o responsable. 

s. Secretaria General, Gestió Administrativa:

Únicament  s’estableix  com  a  servei  bàsic  atendre  les  urgències  i,  dins 
d’aquest, 1 personal tècnic presencial i 1 suport administratiu presencial, la 
resta del personal públic a disposició del cap o responsable. 

En  supòsits  específicament  justificats  i  de  manera  motivada,  l’Ajuntament  pot 
establir d’altres serveis públics mínims i bàsics. 

Per  garantir  el  correcte  funcionament  del  serveis  mínims  i  bàsics  municipals, 
l’Ajuntament es reserva la possibilitat de disposar i mobilitzar el personal al seu 
servei per prestar els serveis necessaris que així ho requereixin. 

Tots els serveis que són considerats no mínims i bàsics procediran a realitzar de 
manera  prioritària,  sistemes  no  presencials  i,  en  la  mesura  que sigui  possible 
realitzaran tasques sota la modalitat de teletreball, resten a disposició del cap o 
responsable, en cas fos necessari. 

La permanència del personal municipal en el seu domicili, com a conseqüència del 
confinament i de la suspensió temporal d’activitats en les unitats respectives, té la 
consideració de temps de treball efectiu.
 
Quart.-  Dispensar  al  personal  públic  dels  serveis  públics  mínims  i  bàsics  de 
realitzar  el  fitxatge  del  control  de  presència  mitjançant  empremta  dactilar  pel 
fitxatge a l’ordinador. 

Cinquè.-  Als  serveis  externalitzats  li  seran d’aplicació  els  criteris  establerts  als 
plans  de  contingència  dels  departaments  i  serveis  públics  municipals  d’aquest 
Ajuntament, que hauran de prendre les mesures adients i protocols d’actuació per 
vetllar  pel  funcionament  d’aquells  serveis  que puguin  ser  considerats  mínims  i 
bàsics pels responsables dels contractes públics corresponents. 

Sisè.-  Notificar  la  present  resolució  administrativa  a  totes  les  regidories, 
departaments i serveis. 

Setè.-  Comunicar  la  present  resolució  administrativa  a  totes  les  seccions 
sindicals d’aquest Ajuntament.”
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3.0.4 Donar compte del decret 2020LLDR000401 de data 16 de març, per 
suspendre la celebració del Ple ordinari i de les Juntes de Govern Local 
corresponent  i  avocar  en  favor  de  l'Alcaldia  o  si  s'escau  als  alcaldes 
accidentals  les  competències  delegades  a  la  Junta  de  Govern  Local. 
(M1252020000006)

“Expedient número: M1252020000006 Sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local i del Ple. 
Tràmit  relacionat:  Suspendre la celebració del  Ple ordinari  i  de les Juntes de 
Govern Local corresponent i avocar en favor de l'Alcaldia o si s'escau als alcaldes 
accidentals les competències delegades a la Junta de Govern Local.

Mitjançant  Decret  d’alcaldia  núm.  2019LLDR001012,  de  25  de  juny  de  2019 
ratificat per acord de ple adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 
2019, s’aprovà que les sessions ordinàries del ple d’aquesta Corporació tindran 
lloc el tercer dijous de cada mes de l’any, no festiu, a les 19 hores, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte i que les sessions de la Junta de 
Govern Local tindran lloc el dijous de cada setmana de l’any, a les 10 hores a la  
sala de Juntes de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.

D’altra banda, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019LLDR001011 de 25 de juny 
de 2019, l’Alcalde va aprovar la delegació de determinades atribucions a favor de 
la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposen els articles 21.3 i  
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 79  
del Reglament Orgànic Municipal.

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, publicat al 
BOE núm. 67, de data 14 de març de 2020, 

Vist  que  en  compliment  d’aquest  Reial  Decret  463/2020,  aquesta  alcaldia  va 
aprovar mitjançant decret 2020LLDR000400, de 15 de març de 2020, la limitació 
dels  serveis  municipals  d’aquest  ajuntament  a  aquells  que  siguin  estrictament 
necessaris  per  a  garantir  el  funcionament  dels  serveis  mínims  i  bàsics  i 
concretament l’acord segon acorda restringir al màxim la mobilitat dels membres 
electes.

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.- Suspendre la celebració del Ple ordinari i de les Juntes de Govern Local 
durant  la  vigència  de  l’estat  d’alarma  o  successius  decrets  del  Govern  que 
modifiquin o ampliïn les mesures establertes al Reial decret 463/2020.
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Segon.-  Avocar en favor de l’Alcaldia o si s’escau dels alcaldes accidentals les 
competències delegades a la Junta de Govern Local mitjançant el decret d’alcaldia 
2019LLDR001011 de 25 de juny de 2019, per facilitar la resolució dels assumptes 
que en caràcter excepcional necessitin una resolució durant la vigència de l’estat  
d’alarma.

Tercer.-  Publicar aquest Decret en el BOP, en el Butlletí d’informació municipal i 
en la pàgina web municipal,  en compliment d’allò que disposa l’article 44.2 del 
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  mitjançant  el  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Quart.- Publicar aquest Decret al portal de transparència Municipal en compliment 
d’allò  que  disposa  a  l’article  8  de  la  Llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Cinquè.-  Notificar aquest decret a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament  de  Governació  i  Administracions  Públiques  així  com  a  la 
Subdelegació de Govern.

Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tot el personal de l’Ajuntament.

Setè.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple que se celebri.”

3.0.5 Donar compte del decret 2020LLDR000406 de data 17 de març, per 
reduir la presencialitat dels empleats públics com a mesura excepcional 
per la Declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19. (G0232020000045)

 Expedient  número:  G0232020000045  Mesures  per  la  situació  excepcional 
derivada de la Declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis  
sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Tràmit relacionat:  Reduir la presencialitat dels empleats públics com a mesura 
excepcional per la Declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19.

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat al 
BOE núm. 67 de data 14 de març de 2020.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020LLDR000399 de data 13 de març de 2020, pel 
qual  es  declara  l’emergència  per  atendre  les  contractacions  de  tots  els 
subministres, serveis i obres necessàries per fer front a la situació de la pandèmia 
declarada per l’OMS, de conformitat amb el que disposa l’article 120 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.

Atès  que  el  Document  únic  de  protecció  civil  municipal  (DUPROCIM),  té  per 
objecte  prevenir  i  controlar  els  riscos  sobre  les  persones  i  els  béns,  i  donar 
resposta  adequada  a  les  possibles  situacions  d’emergència  del  municipi,  sota 
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responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb 
el sistema autonòmic de protecció civil.

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000400  de  data  14  de  març  de  2020, 
l’Ajuntament va acordar que es limiti la prestació dels serveis públics municipals de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  aquells  que  siguin  estrictament 
necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics mínims i bàsics, per 
la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària  
ocasionada  pel  COVID-19,  en  base  als  plans  de  contingència  elaborats  pels 
departaments  i  serveis  municipals,  en  conseqüència  amb  l’apartat  anterior, 
restringir  al  màxim la mobilitat  dels  membres electes i  del  personal  públic  i  va 
establir els serveis mínims de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, als efectes 
previstos als apartats anteriors, que tindran caràcter de serveis públics municipals 
bàsics. Així com als serveis externalitzats li seran d’aplicació els criteris establerts 
als plans de contingència dels departaments i serveis públics municipals d’aquest 
Ajuntament, que hauran de prendre les mesures adients i protocols d’actuació per 
vetllar  pel  funcionament  d’aquells  serveis  que puguin  ser  considerats  mínims  i 
bàsics pels responsables dels contractes públics corresponents.

Atès que el Consell Assessor del Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Vicenç 
dels Horts ha acordat passar de la fase d'Alerta a fase d'Emergència-1 motivat per:  
la  fase  d'Emergència-1  del  Pla  PROCICAT,  la  Declaració  de  l'Estat  d'Alarma 
aprovat  pel  Govern  de  l'Estat,  l'alteració  del  normal  funcionament  dels  serveis 
municipals  atesa  la  situació  de  serveis  mínims  de  la  majoria  d'ells  (nivell  2)  i 
l'alteració significativa de la normalitat al municipi per la imposició normativa de les 
restriccions de moviment de la ciutadania i de les activitats no essencials.
Atès que el Govern de l’Estat ha declarat l’estat d’alarma, mitjançant Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, en tot el territori espanyol, així com les Resolucions del 
Departament d’Interior i el de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 
d’afrontar  la  situació  d’emergència  sanitària  provocada  per  l’esmentat  virus,  i 
estableix  que cada administració  conservarà  les  competències  que li  atorga  la 
legislació vigent en matèria de gestió ordinària amb les limitacions que estableixi 
l’autoritat competent designada, així com les limitacions a la llibertat de circulació, i  
s’establirà la obligació de les empreses públiques o privades de prendre mesures 
que permetin el desenvolupament de la relació laboral o funcionarial per mitjans no 
presencials sempre que això sigui possible.

L’Ajuntament considera necessari reduir la presencialitat dels empleats públics als 
serveis  mínims  establerts,  tot  i  què,  el  personal,  tècnic  i  administratiu  que  no 
treballi de forma presencial, tindrà l’obligació d’estar localitzable telefònicament les 
24 hores del dia, i haurà d’accedir de manera regular al correu electrònic corporatiu 
per garantir que es mantenen informats de les directrius i mesures que es vagin 
adoptant per part de l’Ajuntament. Hauran d’atendre les directrius que es donin per 
si  han  estat  designats  per  treballar  presencialment  o  des  del  domicili.  En  cas 
d’activació del servei presencial haurà de donar resposta i personar-se en el lloc de 
treball en un termini màxim d’1 hora.

Vistes  les  mesures  excepcionals  i  recomanacions  en  relació  als  SBAS com a 
mesura de prevenció i contingència davant l’impacte del COVID-19 adoptades pel 
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Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per 
garantir l’atenció social bàsica orientada als perfils de vulnerabilitat en el context  
d’actuació de la Fase de prevenció i contingència del Pla PRODICAT del Govern 
de la Generalitat.

En relació a les Policies Locals les directrius s’establiran sota les ordres directes 
del Ministre de l’Interior, sens perjudici de l’establiment de mesures per part de la 
corporació en format de Protocol d’actuació per al personal de la policia local.

Vist l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local,  atribueix  a  l’Alcalde,  entre  d’altres,  la  competència  per  a  adoptar 
personalment  i  sota  la  seva  responsabilitat,  en  cas de catàstrofe  o  d’infortunis 
públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i  adequades, donant 
compte de forma immediata al Ple.

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.- Reduir la presencialitat dels empleats públics com a mesura excepcional 
per la Declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19, amb efectes des del 17 de març i fins el 29 de març de 
2020,  data  a  partir  de  la  qual  es  determinarà  la  continuïtat  o  no  d’aquestes 
mesures, mitjançant Decret.
Segon.-  Establir,  com  a  mesura  excepcional,  el  funcionament  dels  serveis 
municipals  mitjançant  la  comunicació  telefònica,  telemàtica  o  electrònica,  a 
excepció dels serveis públics que es relacionen a continuació:

Seguretat Ciutadana. Policia Local de Sant Vicenç dels Horts:
Per tractar-se d’un servei de vital importància pel funcionament ordinari de la ciutat, 
especialment en la situació derivada de la pandèmia del SARS-CoV-2, es manté 
l’estructura ordinària de prestació del servei amb les condicions establertes al Pla 
de Contingència de la Policia Local.

Servei de Consergeria:
Únicament  s’estableix  com a  servei  bàsic  a  les  dependències  municipals  dels 
edificis  de  l’Ajuntament  a  la  Pl.  Vila  i  la  Foneria,  dins  d’aquests,  1  conserge 
presencials  per edifici  pel  matí  de 9 a 14 hores,  la resta de personal  públic  a 
disposició del cap o responsable.

I el personal de consergeria de les escoles no presencial, però a disposició del cap 
o responsable.
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Servei  Integral  d’Atenció  al  Ciutadà  (SIAC)  i  Servei  Integral  d’Atenció  a  les 
Empreses (SIAE):
Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 
1 persona presencial  en horari  d’atenció al  públic de 9 a 14 hores, la resta de 
personal públic a disposició del cap o responsable.

Equip de serveis socials per atenció a urgències socials:
Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 
3 presencials com a personal tècnic i 1 presencial com a suport administratiu, la 
resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

Brigada municipal:
Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 
un servei de guàrdia ordinària integrada per dos persones i la resta del personal 
públic a disposició del cap i responsable.

Servei de neteja:
Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 
2 operàries presencials, pel temps indispensable, per netejar els espais ocupats de 
les dependències municipals obertes i, la resta del personal públic a disposició del 
cap o responsable.

Tercer.- Aprovar el pla de mesures i contingència de la Policia Local en la que es 
desenvolupen  mesures  organitzatives  en  els  nivells  2  i  3,  el  qual  esdevindrà 
d’obligat compliment per a tot el personal públic de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels Horts.

Quart.-  Establir  que les  mesures que s’adoptaran respecte al  personal  públics 
municipal,  amb efectes  del  mateix  període dependran de les  decisions que es 
prenguin tant per la Comissió d’Emergències de crisi com per la Comissió tècnica 
davant el coronavirus SSARS-CoV-2 com la Comissió de Seguretat i Salut Laboral 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, les quals mantindran informats a tot el 
personal mitjançant els canals de whatsapp habilitats a tal efecte (rebent en primer 
lloc la informació actualitzada) i  des del  correu electrònic corporatiu o webmail,  
essent aquest d’obligatori accés per a tots els usuaris registrats. 

Les mesures que s’incorporen a tal efecte són les següents:
Es restringeix al màxim la mobilitat de tot el personal públic de l’Ajuntament, amb 
excepció dels serveis de la policia local i d’aquelles llocs de treball que requereixin 
l’atenció directe dels serveis bàsics, serveis de manteniment o brigada municipal, i  
desplaçaments que siguin necessaris per el desenvolupament d’aquests serveis 
bàsics o estratègics.

-El  departament  de  Sistemes  d’Informació  i  Tecnologies  ha  habilitat,  de 
manera excepcional i únicament durant el període establert pels organisme 
públics competent, un mecanisme d'accés remot a les estacions de treball 
per tal d’atendre les tasques i treballs requerits per l’Ajuntament i, garantir el 
funcionament dels serveis de contingència.
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-En tot cas, tot el personal haurà d’estar disponible via telefònica (sigui per 
extensions de telèfon de treball o bé mòbil de feina o mòbil personal) durant 
la jornada de treball del seu lloc de treball per tal d’atendre o donar resposta 
a cada moment.

-La jornada de treball que no sigui possible realitzar per causa imputable a 
l’Ajuntament  degut  a  l’excepcionalitat  de  la  situació,  no  s’haurà  de 
recuperar.

-El personal, tècnic i administratiu que no treballi de forma presencial, tindrà 
l’obligació d’estar localitzable telefònicament durant  la jornada laboral  de 
cada dia i haurà d’accedir de manera regular al correu electrònic corporatiu 
per garantir que es mantenen informats de les directrius i mesures que es 
vagin adoptant per part de l’Ajuntament. Hauran d’atendre les directrius que 
es donin per si han estat designats per treballar presencialment o des del 
domicili. En cas d’activació del servei presencial haurà de donar resposta i 
personar-se en el lloc de treball en un termini màxim d’1 hora.

Cinquè.-  Comunicar  a  tots  els  comandaments  dels  diferents  serveis  que  han 
mantenir en tot cas un control i seguiment de les tasques i treballs del seu personal 
públic. El control horari habilitat i les seves incidències es comunicaran directament 
a l’adreça de rrhh@svh.cat

Sisè.- Donar la difusió necessària a tot el personal públic de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç  dels  Horts,  així  com  al  Comitè  de  Seguretat  i  Salut  Laboral,  Consell 
Assessor del Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Vicenç dels Horts i a totes 
les seccions sindicals d’aquest Ajuntament.”

3.0.6  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000408  de  data  17  de  març, 
d’aprovar  l'activació de la fase d’emergència-1 del Pla de Protecció Civil 
municipal, SARS-CoV-2. (M1252020000007)

 Expedient número: M1252020000007 activació de la fase d’emergència-1 del Pla 
de Protecció Civil municipal, SARS-CoV-2. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  l'activació  de  la  fase  d’emergència-1  del  Pla  de 
Protecció Civil municipal, SARS-CoV-2.

Atès l’increment de casos al conjunt de Catalunya de malalts amb el SARS-
CoV-2.

Atesa la declaració de l’Estat d’Alarma aprovat pel Govern d’Espanya a través 
del  Reial  Decret  Llei  463/2020,  de  14 de  març,  pel  qual  es  declara  l’estat  
d’alarma per a la gestió de la situación de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19.

Atesa l’alteració del funcionament dels serveis municipals que han passat a una 
situació de serveis mínims en fase 2 en la seva majoria.

mailto:rrhh@svh.cat
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Atès  que  la  normalitat  municipal  s’ha  vist  alterada  per  les  ordres  del  RDL 
463/2020 de restriccions de moviment de la ciutadania i  de les activitats no 
essencials.

Atesa la declaració de pandèmia declarada per l’OMS.

Atès que la Generalitat de Catalunya ha activat la fase d’emergència-1 del Pla 
d'actuació  del  PROCICAT  per  emergències  associades  a  malalties 
transmissibles emergents d'alt risc. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 48 de la Llei de PC de 
Catalunya 4/1997, L'alcalde és l'autoritat local superior de protecció civil, sens 
perjudici de les funcions del conseller o consellera de Governació en el cas 
d'activació d'un pla de la Generalitat i en conseqüència correspon a aquesta 
alcaldía  declarar  l'activació  dels  plans  de  protecció  civil  d'àmbit  municipal 
davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat  
pública  que  ho  requereixi  i,  subsidiàriament,  l'activació  dels  plans 
d'autoprotecció,  declarar-ne  la  desactivació  si  l'evolució  de  la  situació  ho 
permet,  i  comunicar  al  conseller  o  consellera  de Governació  l'activació  i  la 
desactivació dels dits plans, mitjançant el CECAT.

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

RESOLC:

Primer.-  Aprovar l’activació de la fase d’emergència-1 del Pla de Protecció Civil 
municipal  a  causa  de  l’activació  de  la  fase  d’emergència-1  del  Pla  d’actuació 
PROCICAT per la Generalitat de Catalunya com a conseqüència de la detecció de 
casos SARS-CoV-2 a Catalunya,  de la declaració de pandèmia per l’OMS i  de 
l’aprovació del RDL 463/2020.

Segon.- Ampliar els membres de la Comissió Assessora que estarà formada per:

Cristina Gelabert Oriol, secretària accidental 
Miquel Villa Quiròs, tècnic de protecció civil
Ramon Montaña Vàzquez, cap de medi ambient i salut pública
Sònia Turull Baldrich, tècnica de salut pública
Esther Domingo Olivé, cap de gabinet d’alcaldia
Xavier Santajuliana Polo, cap de la policia local
Sergi Gómez Hita, cap de serveis socials
Javier Enriquez Latorre, cap d’espai públic i serveis municipals
Alberto Cabello Hernández, cap d’Imatge i Comunicació
Miguel Comino Haro, alcalde
Mireia Vergés Rosell, primera tinenta d’alcadia
Carmen Soffiati Requena, segona tinenta d’alcaldia
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Juan Ramón Torres Blanco, quart tinent d’alcaldia
Maria Pelàez Moreno, cinquena tinenta d’alcaldia
Xavier Gómez Álvarez, sisè tinent d’alcaldia
Antolin Jiménez Martín, regidor de Sistemes i Mobilitat
Patricia Higueras Ovejero, regidora d’Imatge i Comunicació

Tercer.- Notificar aquest acord conjuntament amb la notificació d’activació del pla 
de protecció civil municipal en alerta al CECAT 

Quart- Comunicar aquest acord als membres de la Comissió assessora així com 
als membres del Comité d’Emergència municipal”

3.0.7  Donar  compte  de  decret  2020LLDR000421  de  data  20  de  març, 
d’aprovar  la  declaració  de  suspensió  de  terminis  i  advertiment  de  la 
suspensió d'obres privades. (M1252020000008)

“Expedient número: M1252020000008 Mesures extraordinàries pel COVD-19. 
Tràmit relacionat: Aprovar la declaració de suspensió de terminis i advertiment de 
la suspensió d'obres privades.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i va adoptar tot un seguit 
de mesures.

L'Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques 
i  l’Ajuntament  de Sant  Vicenç  dels  Horts  estan  establint  mesures  de  protecció 
bàsiques per evitar la propagació per contagi  consistents en la separació entre 
persones, higiene, restriccions en els desplaçaments i d'altres que incideixen en 
tots els aspectes de l'activitat econòmica.

L’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, manté per cada Administració 
la competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus 
serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres 
directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici 
d’allò establert als articles 4 i 5 de l’esmentat Reial Decret.

En aquest sentit, mitjançant decret d’alcladia 2020LLDR000388, de 13 de març de 
2020, s’aprovà l’activació de la fase d’alerta del Pla de Protecció Civil municipal, a 
causa de l’activació de la fase d’alerta del Pla d’actuació PROCICAT. 

I posteriorment mitjançant decret número 2020LLDR000408 de data 17 de març de 
2020,  s’activà  la  fase  d’emergència-1  del  Pla  d’actuació  PROCICAT  per  la 
Generalitat de Catalunya com a conseqüència de la detecció de casos SARS-CoV-
2 a Catalunya, de la declaració de pandèmia per l’OMS i de l’aprovació del RDL 
463/2020.

D’altra banda, la disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, preveu que els terminis de caducitat de les accions i drets resten suspesos 
durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues 
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que es puguin adoptar; i aquesta previsió es aplicable als terminis d'execució de 
les obres emparades en les habilitacions municipals corresponents.

Ateses les competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en matèria de 
salut pública d’acord amb els artícles 55 i concordants de la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre  de  salut  pública,  així  com les  competències  en  matèria  d’intervenció 
d’obres,  construccions  i  instal.lacions  que  li  atribueixen  l’artícle  14  del  Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya i l’artícle 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el  
Reglament sobre Protecció de la legalitat Urbanístic

Atès que l’article 21.m) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim  Local,  estableix  que  l’Alcalde  té  l’atribució,  entre  d’altres,  d’adoptar 
personalment,  i  sota la seva responsabilitat,  en cas de catàstrofe o d’infortunis 
públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i  adequades donant 
compte al Ple de forma immediata

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.  Fer  constar  que  de  conformitat  amb  el  que  estableix  el  Reial  decret 
463/2020, de 14 de març, els terminis d’execució de les obres de promoció privada 
establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus per part de l’ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, es troben suspesos durant el termini de vigència de 
l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar, en els 
termes establerts a l’esmentada disposició addicional quarta.

Segon. Advertir a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions 
que s’estiguin executant al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts de l’obligació 
d’executar  les  obres,  instal·lacions  i  construccions,  garantint  les  mesures 
aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i  
autonòmiques i l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en matèria de prevenció i  
protecció contra el COVID-19, així com els requeriments imposats al Reial decret 
463/2020.  A  aquests  efectes  hauran  d’observar  les  instruccions  que  per  al 
compliment de les mesures dictades hauran de donar tant la Direcció facultativa 
com el/la coordinador/a de Seguretat i Salut.

Tercer. Advertir a les persones promotores d’obres, instal.lacions i construccions 
que  s’estiguin  executant  a  l’ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  que  resta 
prohibida  la  utilització  del  domini  públic  per  a  la  realització  de  qualsevol  tipus 
d’activitat vinculada a l’execució de les obres de promoció privada, llevat de les 
urgències que estiguin justificades per garantir la seguretat de les persones, prèvia 
valoració del técnic competent. 



Ple 16/04/2020

Quart.-  Recomanar  la  suspensió  de  totes  les  obres  de  promoció  privada  que 
comportin desplaçaments per la via pública.

Cinquè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al tauler d’anuncis de la web municipal i al tauler d’anuncis físic de l’Ajuntament i 
fer-ne la màxima difusió als efectes legals oportuns i de coneixement general.

Sisè.-  Donar compte al  Ple Municipal,  en la propera sessió que se celebri,  de 
conformitat amb el que disposen els articles 21.1.m) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril,  
reguladora de les bases de règim local i 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.”

3.0.8  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000441  de  data  30  de  març, 
d’aprovar  prorrogar  les  mesures  adoptades  pel  Decret  núm. 
2020LLDR000406 de data 17 de març de 2020, per reduir la presencialitat 
dels empleats públics com a mesura excepcional per la Declaració d'estat 
d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19. (G0232020000045)

“Expedient número: G0232020000045 Serveis mínims i bàsics per la Declaració 
de l’estat d'alarma per a la gestió de la situación de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
Tràmit  relacionat:  Prorrogar  les  mesures  adoptades  pel  Decret  núm. 
2020LLDR000406 de data 17 de març de 2020, per reduir la presencialitat dels 
empleats públics com a mesura excepcional per la Declaració d'estat d'alarma per 
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000406  de  data  17  de  març  de  2020, 
l’Ajuntament va aprovar la reducció de la presencialitat dels empleats públics com 
a  mesura  excepcional  per  la  Declaració  d'estat  d'alarma per  a  la  gestió  de  la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, amb efectes des del 17 de 
març  i  fins el  29 de març  de 2020,  data a partir  de la qual  es determinarà la 
continuïtat o no d’aquestes mesures, mitjançant Decret i, va establir, com a mesura 
excepcional,  el  funcionament  dels  serveis  municipals  mitjançant  la  comunicació 
telefònica, telemàtica o electrònica, a excepció dels serveis públics de Seguretat 
Ciutadana, concretament, la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, el servei de 
consergeria,  el  Servei  Integral  d’Atenció  al  Ciutadà  (SIAC)  i  el  Servei  Integral 
d’Atenció a les Empreses (SIAE), equip de serveis socials per atenció a urgències 
socials, la brigada municipal i el servei de neteja. 

Vist  el  Reial  Decret  476/2020,  de 27 de març,  pel  qual  es  pròrroga de l’Estat 
d’Alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19.

Vist el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un 
permís  retribuït  recuperable  per  a  les  persones  treballadores  dels  serveis  no 
essencials.
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Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020LLDR000399 de data 13 de març de 2020, pel 
qual  es  declara  l’emergència  per  atendre  les  contractacions  de  tots  els 
subministres, serveis i obres necessàries per fer front a la situació de la pandèmia 
declarada per l’OMS, de conformitat amb el que disposa l’article 120 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.

Atès  que  el  Document  únic  de  protecció  civil  municipal  (DUPROCIM),  té  per 
objecte  prevenir  i  controlar  els  riscos  sobre  les  persones  i  els  béns,  i  donar 
resposta  adequada  a  les  possibles  situacions  d’emergència  del  municipi,  sota 
responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb 
el sistema autonòmic de protecció civil.

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000400  de  data  14  de  març  de  2020, 
l’Ajuntament va acordar que es limiti la prestació dels serveis públics municipals de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  aquells  que  siguin  estrictament 
necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics mínims i bàsics, per 
la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària  
ocasionada  pel  COVID-19,  en  base  als  plans  de  contingència  elaborats  pels 
departaments  i  serveis  municipals,  en  conseqüència  amb  l’apartat  anterior, 
restringir  al  màxim la mobilitat  dels  membres electes i  del  personal  públic  i  va 
establir els serveis mínims de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, als efectes 
previstos als apartats anteriors, que tindran caràcter de serveis públics municipals 
bàsics. Així com als serveis externalitzats li seran d’aplicació els criteris establerts 
als plans de contingència dels departaments i serveis públics municipals d’aquest 
Ajuntament, que hauran de prendre les mesures adients i protocols d’actuació per 
vetllar  pel  funcionament  d’aquells  serveis  que puguin  ser  considerats  mínims  i 
bàsics pels responsables dels contractes públics corresponents.

Atès que el Consell Assessor del Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Vicenç 
dels Horts ha acordat passar de la fase d'Alerta a fase d'Emergència-1 motivat per:  
la  fase  d'Emergència-1  del  Pla  PROCICAT,  la  Declaració  de  l'Estat  d'Alarma 
aprovat  pel  Govern  de  l'Estat,  l'alteració  del  normal  funcionament  dels  serveis 
municipals  atesa  la  situació  de  serveis  mínims  de  la  majoria  d'ells  (nivell  2)  i 
l'alteració significativa de la normalitat al municipi per la imposició normativa de les 
restriccions de moviment de la ciutadania i de les activitats no essencials.

Atès que el Govern de l’Estat ha declarat l’estat d’alarma, mitjançant Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, en tot el territori espanyol, així com les Resolucions del 
Departament d’Interior i el de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 
d’afrontar  la  situació  d’emergència  sanitària  provocada  per  l’esmentat  virus,  i 
estableix  que cada administració  conservarà  les  competències  que li  atorga  la 
legislació vigent en matèria de gestió ordinària amb les limitacions que estableixi 
l’autoritat competent designada, així com les limitacions a la llibertat de circulació, i  
s’establirà la obligació de les empreses públiques o privades de prendre mesures 
que permetin el desenvolupament de la relació laboral o funcionarial per mitjans no 
presencials sempre que això sigui possible.
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L’Ajuntament considera necessari continuar amb la reducció de la presencialitat 
dels empleats públics als serveis mínims establerts, tot i què, el personal, tècnic i 
administratiu  que  no  treballi  de  forma  presencial,  tindrà  l’obligació  d’estar 
localitzable telefònicament i haurà d’accedir de manera regular al correu electrònic 
corporatiu per garantir que es mantenen informats de les directrius i mesures que 
es vagin adoptant per part de l’Ajuntament. Hauran d’atendre les directrius que es 
donin per si han estat designats per treballar presencialment o des del domicili. En 
cas d’activació del servei presencial haurà de donar resposta i personar-se en el 
lloc de treball en un termini màxim d’1 hora. A la resta del personal públic que no 
realitzi  serveis  presencials  o  no  presencials  se  l’aplicarà  el  permís  retribuït 
recuperable, segons les condicions establertes al RDL 10/2020.

Vistes  les  mesures  excepcionals  i  recomanacions  en  relació  als  SBAS com a 
mesura de prevenció i contingència davant l’impacte del COVID-19 adoptades pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per 
garantir l’atenció social bàsica orientada als perfils de vulnerabilitat en el context  
d’actuació de la Fase de prevenció i contingència del Pla PRODICAT del Govern 
de la Generalitat.

En relació a les Policies Locals les directrius s’establiran sota les ordres directes 
del Ministre de l’Interior, sens perjudici de l’establiment de mesures per part de la 
corporació en format de Protocol d’actuació per al personal de la policia local.

Vista la proposta presentada per l’Inspector Cap de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels  Horts  per  la  qual  proposa establir  un servei  de guàrdia  no presencial  pel 
personal  de  la  Policia  Local  que  hagi  estat  operatiu  presencialment  durant  la 
Declaració  de  l’Estat  d’Alarma,  com  a  mecanisme  per  donar  sortida  a  les 
necessitats  de  recuperar  les  condicions  físiques  i  emocionals  necessàries  de 
l’esmentat personal. 

De conformitat amb els articles 14 i 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de  
Prevenció de Riscos Laborals, en concordança amb els articles corresponents del 
RD 39/1997,  de 17 de gener,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  dels  Serveis  de 
Prevenció, que regula el dret a la protecció front als riscos laborals, l’Ajuntament 
deurà garantir la seguretat i la salut del personal públic al seu servei en tots els 
aspectes relacionats amb el treball mitjançant l’adopció de les mesures preventives 
que siguin adients.

Així mateix, l’article 32.bis de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, en concordança amb l’article 22.bis del RD 39/1997, de 17 de 
gener,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció,  regula  la 
presència dels recursos preventius, qualsevol que sigui la modalitat d'organització 
d'aquests recursos, serà necessària entre d’altres, quan els riscos es puguin veure 
agreujats  o  modificats  en  el  desenvolupament  del  procés  o  l'activitat,  per  la 
concurrència  d'operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes 
de treball.
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Vist que el  capítol  de la Llei  16/1991, de 10 de juliol,  de les policies locals de 
Catalunya regula la seguretat i el higiene en el treball i, concretament l’article 42.3 
d’aquesta norma, estableix que les corporacions locals han d’adoptar les mesures 
necessàries per a la prevenció de malalties contagioses.

Vist l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local,  atribueix  a  l’Alcalde,  entre  d’altres,  la  competència  per  a  adoptar 
personalment  i  sota  la  seva  responsabilitat,  en  cas de catàstrofe  o  d’infortunis 
públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i  adequades, donant 
compte de forma immediata al Ple.

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.-  Prorrogar les mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000406 de 
data 17 de març de 2020, per reduir la presencialitat dels empleats públics com a 
mesura excepcional per la Declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació 
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, amb efectes des del dia 30 de març i  
fins a les 00:00 del dia 12 d’abril de 2020, data a partir de la qual es determinarà la  
continuïtat o no d’aquestes mesures, mitjançant Decret.

Segon.- Prorrogar l’establiment, com a mesura excepcional, del funcionament dels 
serveis municipals mitjançant la comunicació telefònica, telemàtica o electrònica, a 
excepció dels serveis públics que es relacionen a continuació:

Seguretat Ciutadana. Policia Local de Sant Vicenç dels Horts:
Per tractar-se d’un servei de vital importància pel funcionament ordinari de la ciutat, 
especialment en la situació derivada de la pandèmia del SARS-CoV-2, es manté 
l’estructura ordinària de prestació del servei amb les condicions establertes al Pla 
de Contingència de la Policia Local.

Servei de Consergeria:
Únicament s’estableix com a servei bàsic la dependència municipal de l’edifici de la 
Foneria (carrer Claverol, núm. 6-8), dins d’aquests, 1 conserge presencial pel matí  
de 9 a 14 hores, la resta de personal públic a disposició del cap o responsable.

I el personal de consergeria de les escoles no presencial, però a disposició del cap 
o responsable.

Equip de serveis socials per atenció a urgències socials:
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Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 
3 presencials com a personal tècnic i 1 presencial com a suport administratiu, la 
resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

Brigada municipal:
Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 
un servei de guàrdia ordinària integrada per dos persones i la resta del personal 
públic a disposició del cap i responsable.

Servei de neteja:
Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 
2 operàries presencials, pel temps indispensable, per netejar els espais ocupats de 
les dependències municipals obertes i, la resta del personal públic a disposició del 
cap o responsable.

Amb efectes des del dia 30 de març i fins a les 00:00 del dia 12 d’abril de 2020, 
data a partir  de la qual es determinarà la continuïtat  o no d’aquestes mesures,  
mitjançant Decret. 

Tercer.- Prorrogar les mesures adoptades respecte al personal públic, establertes 
a l’acord quart del Decret núm. 2020LLDR000406 de data 17 de març de 2020, 
amb efectes des del dia 30 de març i fins a les 00:00 del dia 12 d’abril de 2020, 
data a partir  de la qual es determinarà la continuïtat  o no d’aquestes mesures,  
mitjançant Decret.
Quart.-  Aplicar el  permís retribuït  recuperable al  personal  públic que no realitzi 
tasques o treballs de manera presencial o no presencials, en base als informes 
dels caps i/ responsables dels serveis. La recuperació de les hores de treball es 
podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l'estat d'alarma fins al 31 
de desembre de 2020. Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de 
consultes obert a l'efecte entre l'empresa i la representació legal de les persones 
treballadores, que tindrà una durada màxima de 7 dies.
 
Cinquè.-  Adoptar, com a mesura preventiva, de manera immediata, un servei de 
guàrdia  no  presencial  a  la  Policia  Local  pel  personal  que  hagi  estat  operatiu 
presencialment durant la Declaració de l’Estat d’Alarma, en base a la proposta de 
l’Inspector Cap de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts i, d’acord amb el pla  
de mesures i contingència del servei per garantir el seu correcte funcionament.

Per  norma  general  aquesta  guàrdia  no  presencial  es  durà  a  terme  durant  la 
setmana curta, no serà superior a CINC DIES, amb caràcter retroactiu i, s’aplicarà 
en els tres torns de treball, encara que preferentment en els torns de matí i tarda.  
Això si, en cas de necessitat sobrevinguda derivada del servei o del canvi de les 
condicions derivades de l’Estat d’Alarma quedarien ajornats. 

Els canvis d’horaris laborals, realitzats a petició de la Prefectura, no aniran a càrrec 
dels dies personals, per tal de garantir una correcta distribució d’efectius donades 
les circumstàncies en les que ens trobem. 
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Sisè.- Requerir la presència de l’empresa Excelencia y Garantia para la salud en el 
trabajo, SLU, com a adjudicatària del servei de prevenció aliè de riscos laborals i 
vigilància de la salut de l’Ajuntament, en compliment de l’article 32. bis de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en concordança 
amb  l’article  22.bis  del  RD  39/1997,  de  17  de  gener,  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció,  regula  la  presència  dels  recursos 
preventius, als centres de treball que estan oberts per avaluar els riscos laborals 
dels llocs de treball  dels serveis públics presencials establerts amb motiu de la 
declaració  de  l’estat  d’alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  crisis  sanitària 
ocasionada pel COVID-19.

Setè.- Donar compte al Ple municipal en la primera sessió que tingui.

Vuitè.-  Comunicar  a  tots  els  comandaments  dels  diferents  serveis  que  han 
complimentar el formulari RRHH1 enviat pel departament de Recursos Humans, 
com a mesura de control i seguiment de les tasques, treballs i incidències del seu 
personal públic, diferenciant els serveis presencials, els serveis no presencials i els 
serveis  a  recuperar,  que  s’enviarà  cada  setmana  directament  a  l’adreça  de 
rrhh@svh.cat.

Novè.- Donar la difusió necessària a tot el personal públic de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç  dels  Horts,  així  com  al  Comitè  de  Seguretat  i  Salut  Laboral,  Consell 
Assessor del Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Vicenç dels Horts i a totes 
les seccions sindicals d’aquest Ajuntament.”

3.0.9  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000424  de  data  24  de  març, 
d’aprovar  les  mesures  urgents  de  limitació  horària  en  establiments 
alimentaris segons Reial Decret 463/2020 14 Març. (ACRM2020000001)

“Expedient número: ACRM2020000001 Mesures urgents de Limitació horari 
en establiments alimentaris segons Reial Decret 463/2020 14 Març. 
Tràmit  relacionat: Mesures  urgents  de  limitació  horària  en  establiments 
alimentaris segons Reial Decret 463/2020 14 Març.

Vistes  les  mesures urgents  i  complementàries en aplicació  del  Reial  decret 
63/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Vista la declaració de pandèmia declarada per l’OMS a causa del COVID-19 i  
d’acord amb l’estat d’alarma decretat per l’estat espanyol. 

Vist el decret d’Alcaldia que activa el pla d’emergències municipal d’acord amb 
l’estat d’alarma.

Vist l’informe tècnic de data del 24 de març de 2020, del Cap de la Policia Local 
de Sant Vicenç dels Horts que es transcriu a continuació:

mailto:rrhh@svh.cat
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“Antecedents:
Vist que al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts hi ha establiments oberts al  
públic fins l’horari establert a la normativa i alguns d’ells oberts les 24 hores del  
dia.
Vistes les limitacions de desplaçaments a les vies i espais públiques derivades de
l’aplicació del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el  
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por  
el COVID-19 i les seves modificacions posteriors.

Consideracions:
Atès que l’obertura d’establiments d’alimentació més enllà de l’horari raonable per  
abastir-se està afavorint desplaçaments de persones en horari nocturn.
Atès  que  els  establiments  de  conveniència  amb  obertura  les  24  hores  están  
propiciant un alt moviment de persones durant tota la nit.
Atès  que  aquest  moviment  estan  alterant  la  convivència  i  les  normes  socials  
necessàries  per  una  correcta  aplicació  de  les  obligacions  de  respectar  el  
confinament per tal de controlar la pandèmia del COVID-19.
Atès que la majoria d’establiments estan tancant entre les 19:00 i les 21:00 hores,  
a excepció de les situacions descrites anteriorment.

Proposta:
Que a la major brevetat possible i pel mitjà que els serveis jurídics considerin, es  
limiti l’horari de tancament dels establiments, especialment els de conveniència, a  
un  horari  que  permeti  fer  efectiu  el  compliment  de  les  limitacions  de  
desplaçaments derivats de l’aplicació de l’Estat d’alarma”.

Vist que l’article 36 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires 
preveu que:

“Horari general
1. Els  establiments  comercials  i  els  dedicats  a  la  prestació  de  

serveis poden establir lliurement l'horari de llur activitat, tenint en  
compte  la  conciliació  familiar,  sens  perjudici  de  la  legislació  
laboral i de les condicions i drets dels treballadors.

2. No  obstant  el  que  estableix  l'apartat  1,  els  establiments  
comercials  de  venda al  públic  de  mercaderies  poden establir  
l'horari comercial de llur activitat tenint en compte que:

a. Els establiments comercials no poden romandre oberts ni  
portar a terme cap activitat de venda els mesos d'octubre  
a maig, ambdós inclosos, entre les 21.00 h i les 6.00 h, i  
els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, de les  
22.00 h a les 7.00 h. (…)”

D’altra banda, vista la lletra j) del paràgraf 1 de l’article 37 del mateix cos legal  
exclou d’aquest règim en els casos de:

“ j)  Els  establiments  comercials,  de  venda  personalitzada  o  en  
règim  d'autoservei,  els  titulars  dels  quals  siguin  autònoms,  
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microempreses  o  petites  empreses,  d'acord  amb  el  criteri  de  
classificació europeu, sempre que la superfície de venda no superi els  
150 metres quadrats, i que tinguin una oferta orientada essencialment  
a productes de compra quotidiana d'alimentació.”

Finalment, vist el paràgraf 3 de l’article 37 d’aquest cos legal permet que:

“
3. Per raons d'ordre públic, de convivència o mediambientals, els  

ajuntaments  poden  acordar  l'obligatorietat  de  tancament  en  
horari  nocturn  o  la  variació  de  l'horari  dels  establiments  que  
volen acollir-se a qualsevol de les causes d'exclusió de l'horari  
general  establert  per  aquest  article,  amb  la  comunicació  
corresponent al departament competent en matèria de comerç”.

En  conseqüència,  i  d’acord  amb  l’article  172  del  Reglament  d’organització, 
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals,  aprovat  per  reial  decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  no  hi  ha  cap  tipus  d’obstacle  legal  ni 
reglamentari per tal que l’Alcaldia, adopti els acords finals que s’esmenten en 
aquest decret.

Vist que l’alcalde, a la vista del que disposa la lletra m) de l’apartat 1 de l’article 
21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de Municipal i de Règim 
Local, que pot adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de 
catàstrofe  o  de  infortunis  públics  o  greu  risc  dels  mateixos,  les  mesures 
necessàries i adequades donant compte al Ple.

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.

D’acord amb el paràgraf 3 de l’article 37 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de 
comerç, serveis i fires, tot i estar els establiments exclosos segons l’apartat j) 
del paràgraf 1 del mateix l’article 37 .

RESOLC:

Primer.-  Limitar  l’horari  d’obertura  dels  establiments  alimentaris,  de  venda 
personalitzada, i que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de 
compra quotidiana d'alimentació, entre les 9:00 i les 21:00 hores,.

Segon.-  Notificar aquest decret als interessats corresponents i  comunicar al 
departament de Policia Local i de Comerç d’aquest ajuntament.
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Tercer.-  Mantenir  la  vigència  d’aquesta  mesura  mentre  duri  l’actual  estat 
d’alarma o les seves respectives pròrrogues, en el seu cas.”

3.0.10 Donar compte del ban municipal on l'alcalde comunica: “L'activació 
del pla de protecció civil municipal en fase d’alerta i ordena l’adopció de 
les mesures corresponents des d’avui dia 12 i com a mínim, fins el proper 
dia 26 de març ambdós inclosos”.

“De conformitat amb el que disposa l’art. 48 de la llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, he activat el pla de protecció civil municipal en fase
d’alerta i ordeno l’adopció de les següents mesures des d’avui dia 12 i com a
mínim, fins el proper dia 26 de març ambdós inclosos:

TANCAR:

Les instal·lacions esportives municipals
Els casals de gent gran
Els centres cívics
El centre socioeducatiu Mare de Déu del Rocío
El mercat municipal setmanal
La biblioteca Les Voltes
Les escoles bressol municipals, l’ Alegria i el Petit Mamut

Així mateix queden SUSPESES:

Les taules i els consells
Les reunions de les regidories de barri

Cosa que us faig saber perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes
que correspongui.”

3.0.11 Donar  compte  del  ban  municipal  on  l'alcalde  comunica:  “La 
ciutadania  només  podran  circular  per  la  via  pública,  quan  sigui 
imprescindible”.

“Atesa  la  necessitat  d’evitar  la  propagació  del  coronavirus  Covid-19  i  la 
declaració de l’Estat d’Alarma, la ciutadania només podran circular per la via 
pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c)  Desplaçament  al  lloc  de  treball  per  a  prestació  laboral,  professional  o 
empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.
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e)  Assistència  i  cura  de  menors,  gent  gran,  dependents,  persones  amb 
discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la 
realització  de  les  anteriors  activitats  o  per  al  repostatge  en  gasolineres  o 
estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia 
pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.”

3.0.12 Donar compte del  ban municipal on l'alcalde comunica: “Prohibit 
els desplaçaments generals amb excepcions com comprar productes de 
primera  necessitat,  anar  al  metge,  a  la  feina  o  al  banc,  tenir  cura  de 
persones grans o dependents, o cas de força major”.

“Atès que el Govern d’Espanya manté l’Estat d’alerta a tot el territori i ja ha 
anunciat la petició de prolongació de 15 dies més.

Atès  que  el  Reial  Decret  463/2020,  de  14  de  març,  aprovat  pel  Govern 
Espanyol, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada  pel  COVID-19,  prohibeix  els  desplaçaments  generals  amb 
excepcions com comprar productes de primera necessitat, anar al metge, a la 
feina o al banc, tenir cura de persones grans o dependents,  o cas de força 
major.

Atesa la situació excepcional que vivim i que la Pandèmia del COVID-19 entra 
en la seva fase més greu.

Atès la necessitat de protegir a les persones més vulnerables i garantir que 
puguin anar a comprar reduint el perill.

Atès que hi ha veïns i veïnes que fan ús de les passejades amb gos de manera 
poc segura.

Per minimitzar riscos innecessaris per la salut  pública, en relació a aquesta 
excepció  de  l’estat  d’alarma  decretat  pel  govern  de  l’Estat,  cal  complir  el  
següent:
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FAIG SABER

1. Es pot anar a comprar però amb restriccions. Cal fer-ho preferentment als 
establiments pròxims a l’habitatge habitual.

És obligatori adoptar les següents mesures:

a. Mantenir les distàncies de seguretat a les cues dels establiments comercials 
(1,5 metres entre les persones que fan cua)
b. Reduir a un terç l’ocupació dels establiments que tenen permís per obrir.

2.  Es  pot  treure  a  passejar  el  gos,  però  amb  restriccions.  Cal  que  siguin 
sortides curtes, exclusivament per fer les necessitats fisiològiques de l’animal; 
s’entén que al voltant mateix de l’habitatge (preferiblement, no més enllà d’una 
distància de 100 metres del domicili)

a. La passejada només es pot fer de manera individual, no acompanyat per cap 
altra personal.
b.  Cal  portar  ampolla  amb  aigua  per  netejar  l’orina  i  una  bossa  per  les 
defecacions, així com complir la resta de les ordenances vigents en matèria de 
tinença d’animals.
c.  Les passejades no són activitats d’oci, per tant, no es podrà tenir contacte 
amb altres persones i animals.

RECOMANO

1. Donar prioritat a les persones vulnerables perquè vagin a comprar a primera 
hora als establiments oberts.

2. L’horari per poder treure el gos, les persones s’han de centrar en les franges 
horàries indicades:

a. De 7 a les 9 del matí.
b. De 1 del migdia a 3 de la tarda.
c. De 8 del vespre a 10 de la nit.

3. L’aigua per netejar l’orina dels gossos hauria de portar lleixiu (1 part de lleixiu 
i 9 parts d’aigua)

Tota persona que contradigui les obligacions recollides en els diferents 
disposicions serà objecte de denúncia per part dels agents de l’autoritat.

DICTO aquest BAN per al coneixement general i per al seu compliment.”

3.0.13  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000447  de  data  2  d’abril  i 
rectificat pel decret 2020LLDR000451, de data 3 d’abril,  d’aprovació del 
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càrrec corresponent al mes de març 2020 del Preu Públic per la prestació 
de serveis a l'escola Bressol Petit Mamut curs 2019-2020.

 Expedient número: EC032019000010 Preu Públic per la prestació de serveis a 
l'escola Bressol Petit Mamut curs 2019-2020. 
Tràmit relacionat: Aprovar el càrrec corresponent al mes de març 2020 del Preu 
Públic per la prestació de serveis a l'escola Bressol Petit Mamut curs 2019-2020.

Atès l'acord de delegació a la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació i recaptació de diversos ingressos de Dret Públic. 

Vist l’informe de la Regidoria d’Educació que consta a l’expedient.

Donat el moment excepcional que es viu amb motiu de la declaració del COVID 19.
Examinada la proposta de l’ORGT que consta 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 el càrrec corresponent al mes de març (parcial) 2020 del Preu 
Públic per la prestació de serveis a l'escola Bressol Petit Mamut que ascendeix a 
un total de 3.484,98 €, i procedir a efectuar el seu càrrec a l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona per la seva recaptació.

Segon.  Aprovar  la  modificació  de  les  dades  del  calendari  fiscal  aprovat  
mitjançant decret 2019LLDR000719 de data 20 de novembre 2019, establint  
l’inici  i  fi  de voluntària de les quotes corresponents al mes de març 2020 al  
període comprés del 24 d’abril 2020 fins al 26 de juny 2020.

Tercer. Notificar el present acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona.”

3.0.14 Donar compte dels contractes menors aprovats durant el període 
13 de març fins el 14 d’abril de 2020 per despeses relacionades amb la 
pandèmia del COVID-19.

 “D’acord amb l'estat d'alarma i la declaració d'emergència, segons 
decret  d’alcaldía  2020LLDR000399,  data  13  de  març  de  2020,  es 
dona  compte  dels  contractes  menors  registrats,  període 
13/03/2020_14/04/2020, per despeses relacionades con la pandèmia 
del COVID-19:

20/03/2020 1.059,96 B64009921 ARSIT CLEANING MACHINES SL DR COVID19 Gel hidroalcohòlic antiviric  
500 ml.
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20/03/2020 102,90 20795576B PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MADR COVID19 Gel hidroalcohòlic Flusek 
100 ml.Protecció Civil - Policia Local

27/03/2020 160,93 B60221652 CODIBAIX SL DR COVID19 Guants nitril i gel hidroalcohòlic Ad. general.
02/04/2020 114,95 A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA S DR COVID19Subministrament toner HP 
ORIGINAL CF226A Banc Aliments
02/04/2020  16.500,00  B60936549  ENDERMAR,  SL  DA  COVID19  Servei  de  menjador  usuaris  beques 
escoles
03/04/2020 308,19 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 Subm 2 pantalles protectores 
de metraquilat de 5mm gruix (1000*800)
03/04/2020 481,58 A08045585 LUXANA SA DR COVID19 200 gels hidro-alcoholic Luxana 250 ml
03/04/2020 639,40 X4086679Q YAN YAN XU DR COVID19 Material  dives  per  confeccionar  vestuari  i 
mascaretes pandèmia.
09/04/2020  122,51  20795576B  PASTOR  RODRIGUEZ,  JOAQUIN  MADR  COVID19  25  unitats  de  gel 
hidroalcoholic 100 ml Policia Local 19
09/04/2020 30,01 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 Paquets de bosses Albal de 50 
un.per embutxacar mascaretes pandemia Covid 19
09/04/2020 1.650,00 B66225905 TELETEST MEDICAL SL DR COVID19 Subm 15 mostres  biollògiques 
COVID19
14/04/2020 622,55 B25381161 NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL DR COVID19Liquid desinfectant per als 
carrers EKO HIGIEN 272

3.0.15  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000465  de  data  9  d’abril, 
d’aprovar la modificació temporal de les tarifes d’aplicació en l’exercici 
2020 corresponents als títols de transport propis i/o socials i la reducció 
de l’oferta de serveis del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers del 
municipi. (M1252020000008)

“ Expedient número: M1252020000008 Mesures extraordinàries pel COVID-
19. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la modificació temporal  de les tarifes d’aplicació en 
l’exercici 2020 corresponents als títols de transport propis i/o socials i la reducció 
de l’oferta de serveis del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers del municipi.

VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (en endavant, “RD 463/2020”) i 
les  successives  modificacions  portades  a  terme  mitjançant  el  Reial  Decret 
465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, declaren i 
prorroguen  l’estat  d’alarma  instaurat  a  conseqüència  de  la  crisi  sanitària  del 
COVID-19.

VIST  que  el  Reial  decret-llei  10/2020,  de  29  de  març  (en  endavant,  “RD-Llei 
10/2020”),  regula  un  permís  retribuït  recuperable  per  al  personal  laboral  per 
compte aliè que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que 
desenvolupen activitats no essencials, tenint en compte la qualificació que s’inclou 
en l'annex del citat RD-Llei 10/2020. En aquest sentit, les persones que treballen 
en  els  sectors  d’activitat  essencials  previstos  en  aquest  annex,  s’exclouen  del 
gaudi obligatori del permís per estrictes raons de necessitat.

VIST que el  RD-Llei  10/2020,  respon a la necessitat  de minimitzar el  risc  d'un 
impacte incontrolat i irreversible de la situació d'emergència extraordinària derivada 
de  l'estat  d'alerta  sanitària  provocada  pel  COVID-19  i  que  aquests  efectes, 

27/03/2020 435,60 35040053J JARAMILLO ROMERO, RAFAEL DR COVID19 suport assessoria laboral amb 
motiu acom iadaments, ere's i erte's per situación d'emergència cornavirus covid19, inicia
27/03/2020 233,95 B67529131 NETTURIS SL DR COVID19  Contractació urgent de neteja i desinfecció  
delparcmòbilde vehicles de Policia Local i Protecció Civil
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persegueix l’adopció de mesures que aprofundeixin en el control de la propagació 
del virus, essent la prioritat d’aquesta regulació la limitació al màxim de la mobilitat.

VISTA la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures 
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en 
la qual es resol l’adopció de mesures preventives en l’àmbit del transport públic, 
entre d’altres, avançar cap a un nivell d'ocupació dels serveis que representi un 
terç de la seva capacitat màxima i, a partir del 16 de març, la supressió de la venda 
de bitllets als autobusos, sempre que hi hagi altres alternatives d'adquisició dels 
títols de transport.

VISTA la Resolució SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s'adopten mesures 
complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2, en la 
qual es resol, entre d’altres, que els serveis públics de transport de viatgers per  
carretera  i  els  serveis  ferroviaris  que  transcorren  íntegrament  pel  territori  de 
Catalunya,  tant  interurbans  com  urbans,  inclosos  els  prestats  en  l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, aplicaran una reducció de la freqüència horària de 
servei en dia feiner d'entre un 33% i un 67%.

VISTA l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions 
sobre reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del RD-Llei 
10/2020,  aprovada  pel  Ministeri  de  Transports,  Mobilitat  i  Agenda  Urbana  de 
l’Administració General de l’Estat, mitjançant la qual es preveu una reducció de 
l'oferta dels serveis de transport de viatgers que afecten a l’àmbit urbà i periurbà, 
respecte a l’establert a l'article 14 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i a  
l'Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre la 
reducció dels serveis de transport de viatgers.

VIST que l’article 1 l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, estableix una reducció 
de l’oferta de serveis i freqüències dels serveis de transport públic de viatgers per 
carretera fins a aconseguir nivells de prestació similars als de cap de setmana, 
considerant  la  necessitat  d'accés  al  lloc  de  treball  del  personal  ocupat  en  els 
serveis essencials i l'accés dels ciutadans als serveis bàsics.

VIST que aquesta reducció de serveis serà aplicable per al període d'aplicació del  
RD 463/2020, i les successives modificacions, i del RD-Llei 10/2020.

VIST que, en l’àmbit del sistema de transport públic col·lectiu del sistema tarifari 
integrat, el Consell d’Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea 
de Barcelona de 31 de març de 2020, ha acordat la gratuïtat temporal de les tarifes 
d’aplicació en l’exercici 2020 i exclusivament durant el període de vigència del RD-
Llei 10/2020.

VIST que, donada la situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel COVID-
19,  és  responsabilitat  de  l’Ajuntament,  implantar  totes  aquelles  mesures 
necessàries  per  protegir  la  salut  i  la  seguretat  de la seva ciutadania,  així  com 
garantir  simultàniament  l’adequada  prestació  dels  serveis  sanitaris  i  socials 
essencials.
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VIST que, tenint en compte l’anterior, es considera necessari implantar un període 
temporal  de gratuïtat  de les tarifes dels títols de transport propis i/o socials del  
servei de transport col·lectiu urbà de viatgers per carretera del municipi de Sant 
Vicenç  dels  Horts  d’aplicació  en  l’exercici  2020.  Aquest  període  de  gratuïtat 
s’implanta amb l’objectiu de facilitar la mobilitat del personal ocupat en els serveis 
essencials i  l’accés dels ciutadans als serveis  bàsics i  s’aplicarà exclusivament 
durant el període de vigència del RD-Llei 10/2020, amb data de finalització el dia 9 
d’abril de 2020 inclòs.

VIST que, tenint en compte l’anterior, es considera necessari implantar un període 
temporal de gratuïtat de la tarifa del títol de transport propi i social “Bitllet senzill  
reduït” del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers per carretera del municipi 
de  Sant  Vicenç  dels  Horts  d’aplicació  en  l’exercici  2020.  Aquest  període  de 
gratuïtat s’implanta davant la manca d’alternatives d'adquisició del títol de transport  
esmentat i s’aplicarà exclusivament durant el període de vigència del RD 463/2020, 
i les successives modificacions, i de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març.

VIST que, tenint en compte l’anterior, es considera necessari implantar la reducció 
de  l’oferta  de  serveis  del  servei  de  transport  col·lectiu  urbà  de  viatgers  per 
carretera  del  municipi  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  en  base a  la  reducció  de  la 
demanda  i  en  compliment  de  la  Resolució  SLT/747/2020,  de  17  de  març,  de 
l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, i de l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, 
exclusivament durant el període de vigència del RD 463/2020, de 14 de març, i les 
successives modificacions, i del RD-Llei 10/2020.

VIST que l’òrgan competent per a l’aprovació de les tarifes dels serveis públics és 
el Ple municipal, de conformitat amb l’article 47.1 del text refós de Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

VIST que, no obstant l’anterior i per motius d’urgència, es procedeix a l’adopció del 
present Acord, del qual es donarà compte al Ple Municipal, en la propera sessió 
que se celebri.

Per tot l’anterior, i 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.

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

RESOLC:

Primer.-  APROVAR la  gratuïtat  temporal  de  les  tarifes  d’aplicació  en  l’exercici  
2020 corresponents a tots els títols de transport propis i/o socials del servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers per carretera del municipi de Sant Vicenç dels 
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Horts, exclusivament durant el període de vigència del Reial Decret-llei 10/2020, de 
29 de març, amb data de finalització el dia 9 d’abril de 2020 inclòs.

Segon.-  APROVAR la gratuïtat temporal de la tarifa d’aplicació en l’exercici 2020 
corresponent al títol de transport propi i social “Bitllet senzill reduït” del servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers per carretera del municipi de Sant Vicenç dels 
Horts, exclusivament durant el període de vigència del Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, i les successives modificacions, i de la Resolució SLT/737/2020, de 13 
de març.

Tercer.-  APROVAR  la  reducció  de  l’oferta  de  serveis  del  servei  de  transport 
col·lectiu urbà de viatgers per carretera del municipi de Sant Vicenç dels Horts en 
base a la reducció de la demanda i en compliment de la Resolució SLT/747/2020, 
de  17  de  març,  de  l’Ordre  TMA/306/2020,  de  30  de  març,  i  de  l’Ordre 
TMA/306/2020, de 30 de març, exclusivament durant el període de vigència del 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les successives modificacions, i del Reial 
decret-llei 10/2020, de 29 de març.

Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al tauler d’anuncis de la web municipal i al tauler d’anuncis físic de l’Ajuntament i 
fer-ne la màxima difusió als efectes legals oportuns i de coneixement general.

Cinquè.- Donar compte al Ple Municipal, en la propera sessió que se celebri, de 
conformitat amb el que disposen els articles 21.1.m) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril,  
reguladora de les bases de règim local i 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.”

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

4.0.1 Aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdit número 1/2020

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: EC112019000001  Expedient  extrajudicial  de  crèdit 
número 1/2020. Diverses empreses. 

Tràmit  relacionat: Aprovació  de  l’expedient  extrajudicial  de  crèdit  número 
1/2020.

Vista  la  providència  d’Alcaldia  de  data  3  d’abril  de  2020,  en  relació  al 
procediment  del  reconeixement  extrajudicial  de  crèdit  que  es  detalla  a 
continuació: 
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Num Fra Data Proveidor Concepte Import

94 22/11/2016 EL SOL ESCOLA LLIURE
CURS  MONITOR 
DE LLEURE 1.800,00

10388846 06/02/2020 CUINA D'EN TONI

MENJAR 
VOLUNTARIS 
CAP NEN SENSE 
JOGUINA 362,51

219000677 01/10/2019 RENT FOKUM

SONORITZACIÓ 
CICLE  ESTIU 
2018 12.584,05

2003-47 31/03/2020 AUDIFILM
MANTENIMENT 
BPM 21.495,65

  TALLER DE CINEMA
PROJECTE 
REACCIONA 1.333,00

2019005412 11/12/2019
UNIVERSITAT  DE 
BARCELONA

CONFERÈNCIES 
LINGUISTICA 
DIC'19 750,01

18 i 19 14/11/2019 MOTOS COSTA 2000 REPARACIONS 825,71

2020-07 31/03/2020 CLUB OPEN NATURA

SERVEIS 
MEDICS 
PEDALADA 
HIVERN 768,35

33496 28/02/2020 CEASME

REVISIO MEDICA 
ASPIRANTS 
POLICIA LOCAL 150,00

     
  TOTAL EXPEDIENT  40.069,28

Vistos els informes emesos pels departaments corresponents que s’adjunten al 
present acord.

Vist l’informe de la secretària accidental que consta a l’expedient, en relació al 
procediment i la legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial 
de crèdit .

Vist l’Informe d’intervenció,  de data 6 d’abril de 2020, on s’estableix la viabilitat  
de l’expedient.

El Ple aprova el següent:

ACORDS
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Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits abans expressats, tot això sense 
perjudici  d’exigir  les  corresponents  responsabilitats  per  a  la  realització  de 
despeses  sense  la  corresponent  partida  pressupostària  ni  la  prèvia 
contractació. 

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020 els corresponents 
crèdits, per import de 40.069,28 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
de despeses  que a continuació es detallen: 

Proveidor Import Aplicació pressupostària
EL SOL ESCOLA LLIURE 1.800,00 2020-411-924-22706
CUINA D'EN TONI 362,51 2020-123-4911-22699
RENT FOKUM 12.584,05 2020-420-33801-22799
AUDIFILM 21.495,65 2020-202-926-22706
TALLER DE CINEMA 1.333,00 2020-232-231-22706
UNIVERSITAT BARCELONA 750,01 2020-421-326-22706
MOTOS COSTA 2000 825,71 2020-120-132-214
CLUB OPEN NATURA 768,35 2020-410-341-22706
CEASME 150,00 2020-200-920-22706

Tercer. Que es procedeixi a la seva comptabilització per part del departament 
d’intervenció a l’aplicació pressupostària de despeses corresponent. 

Quart. Comunicar aquest acord a la Sindicatura de Comptes, a les empreses 
afectades, als departaments que han gestionat les despeses esmentades i als 
departaments de Secretaria i d’Intervenció. 

5.0.0 PATRIMONI

5.0.1  Aprovar  la  segona  pròrroga  del  contracte  de  concessió 
administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes 
del Parc del Pi Gros.
El President posa a votació aquest punt i el Ple per 19 vots a favor dels grups 
municipals PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i Cs (3), i 2 abstencions del 
grup municipal  SVCP (2), acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a 
tots els efectes legals.

Expedient  número: G0292015000012  Contractació,  mitjançant  procediment 
obert, de la concessió administrativa per a l'explotació del Quiosc-bar a l'àrea 
de les barbacoes del Parc del Pi Gros. 
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Tràmit  relacionat: Aprovar  la  segona  pròrroga  del  contracte  de  concessió 
administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del 
Parc del Pi Gros.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2015, ratificat a 
la sessió de Ple de data 16 de juliol de 2015, es va aprovar l’adjudicació de la 
concessió  administrativa  per  a  l’explotació  del  Quiosc-bar  a  l’àrea  de  les 
barbacoes del Parc del Pi Gros, a favor de la senyora Olga Monterrubio Calero.

En data 26 de maig de 2015, es va formalitzat l’esmentat contracte amb una 
durada de 4 anys a comptar des del dia següent, amb possibilitat de pròrrogues 
anuals. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb data de la inscripció registral de 22 de 
març de 2016, és propietària de la finca que es descriurà, ubicada al Parc del 
Pi Gros (Parcel.la cadastral: 08263A015000010000LT).

L’any  2018,  L’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  va  autoritzar,  amb  caràcter 
gratuït i de forma temporal a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, l’ús de 
1.165 m² dels terrenys de la finca registral 5.016 de la seva propietat descrita 
en l'expositiu del conveni d’autortització d’ús (Ref. Exp. AMB 1103/18), situats 
en l’àrea de les barbacoes del Parc del Pi Gros, per a ser destinats a quiosc-
bar, a l’empara del previst a l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,  
de patrimoni de les Administracions Públiques, per una durada de fins a 27 de 
maig de 2019, per bé que aquesta va tenir efectes des de 27 de maig de 2015. 

En data 20 de maig de 2019 l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per Decret de 
Gerència  (Ref.  Exp  1103/2018  eDoc  1318/2019)  va  aprovar  una  nova 
autorització  de  l'ús  gratuït  interessat  per  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels 
Horts,  per  un  termini  de  4  anys  més  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la 
finalització de la primera autorització (és a dir, a partir del 27 de maig de 2019),  
acceptada per l’Ajuntament en Ple de data 24 de maig de 2019.

En data 24 de maig de 2019, la Junta de Govern Local, ratificada pel Ple de 
data  18  de  juliol  de  2019,  aprovà  la  pròrroga  per  un  any del  contracte  de 
concessió  administrativa  per  a  l’explotació  del  Quiosc-bar  a  l’àrea  de  les 
barbacoes del Parc del Pi Gros 

Vista  la  instància  de  sol·licitud  de  pròrroga  de  l’actual  concessionària  de 
l’explotació  del  quiosc-bar  a  l’àrea  de  les  barbacoes  del  Parc  del  Pi  Gros, 
d’entrada al registre número E2020006307 de 3 de març de 2020, i en data 4 
d’abril  de  2020,  la  seva  conformitat  a  la  continuïtat  al  procediment,  tot  i  la 
suspensió decretada en el RD 463/2020.

Vist  l’informe favorable emès pel  Cap del  departament  destinat  a  Promoció 
Econòmica i de la Ciutat,  que es transcriu a continuació:
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“INFORME JUSTIFICATIU  DE LA NECESSITAT  DE PRORROGAR  UN ANY EL 
CONTRACTE  DE  CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA  PER  A  L’EXPLOTACIÓ  DEL  
QUIOSC-BAR A L’ÀREA DE LES BARBACOES DEL PARC DEL PI GROS

Antecedents 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2015, ratificat a la  
sessió de Ple de data 16 de juliol de 2015, es va aprovar l’adjudicació de la concessió  
administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del Parc del  
Pi Gros, a favor de la senyora Olga Monterrubio Calero.

En data 26 de maig de 2015, es va formalitzat l’esmentat contracte amb una durada  
de 4 anys a comptar des del dia següent, amb possibilitat de pròrrogues anuals. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb data de la inscripció registral de 22 de març  
de 2016,  és propietària  de la  finca que es descriurà,  ubicada al  Parc del  Pi  Gros  
(Parcel.la cadastral: 08263A015000010000LT).

L’any 2018, L’Àrea Metropolitana de Barcelona va autoritzar, amb caràcter gratuït i de  
forma  temporal  a  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  l’ús  de  1.165  m²  dels  
terrenys  de la  finca registral  5.016  de  la  seva propietat  descrita  en l'expositiu  del  
conveni  d’autortització  d’ús  (Ref.  Exp.  AMB  1103/18),  situats  en  l’àrea  de  les  
barbacoes del Parc del Pi Gros, per a ser destinats a quiosc-bar, a l’empara del previst  
a l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions  
Públiques, per una durada de fins a 27 de maig de 2019, per bé que aquesta va tenir  
efectes des de 27 de maig de 2015. 

En  data  20  de  maig  de  2019  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  per  Decret  de  
Gerència (Ref. Exp 1103/2018 eDoc 1318/2019) va aprovar una nova autorització de  
l'ús gratuït interessat per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per un termini de 4  
anys més a comptar des de l’endemà de la finalització de la primera autorització (és a  
dir, a partir del 27 de maig de 2019).

Fets 

Vista la instància de sol·licitud de pròrroga de l’actual concessionària de l’explotació  
del  quiosc-bar  a  l’àrea  de  les  barbacoes  del  Parc  del  Pi  Gros  (Ref.  Exp.  
G0292015000012), d’entrada al registre número E2020006307 de 3 de març de 2020.

Vist que fins a data actual el contracte s’ha complert amb normalitat, tret d’algunes  
queixes puntuals pel que fa a algun possible incompliment de l’obligació de netejar tot  
l’àmbit de la concessió que es van resoldre positivament i no s’han repetit. 

Vist  que existeix la voluntat  per part  d’aquest  Ajuntament de seguir  comptant  amb  
aquest servei. 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la  
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (modificat pel RD  
465/2020, de 17 de març), en la seva disposició addicional 3 estableix la suspensió i la  
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interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector  
públic, entre ells els Ajuntaments; però també afegeix l’esmentada disposició que tot i  
aquestes  suspensions,  l’òrgan  competent  podrà  acordar,  mitjançant  resolució  
motivada,  les  mesures  d’ordenació  i  instrucció  estrictament  necessàries  per  evitar  
perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat en el procediment, sempre que  
aquest manifesti la seva conformitat en aquesta tramitació o la seva conformitat per a  
què no es suspengui el termini corresponent. 
 
Afegeix  el  RD  463/2020,  que  les  entitats  del  sector  públic  podran  acordar  
motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que vinguin referits  
a situacions estrictament  vinculades als  fets  justificatius  de l’estat  d’alarma,  o que  
siguin indispensables  per a la  protecció de l’interès general  o per al  funcionament  
bàsic dels serveis.
 
Tècnicament es considera convenient la continuació del procediment d'aprovació de la  
pròrroga de la concessió de l’explotació del Quiosc-bar de l’àrea de barbacoes del  
Parc del Pi Gros per la protecció de l'interès general i bon funcionament del mateix,  
evitant situacions d'inseguretat jurídica majors com seria el fet de que durant un temps 
indeterminat no hi hagués concessionari en la guingueta. 

Consta en l'expedient la conformitat de la concessionària per a procedir a l'aprovació  
dels tràmits tot i l'esmentada suspensió decretada en el RD 463/2020.

Tècnicament, es considera convenient la continuació del procediment d'aprovació de  
la pròrroga de la concessió de l’explotació del Quiosc-bar de l’àrea de barbacoes del  
Parc del Pi Gros per la protecció de l'interès general i bon funcionament del mateix,  
evitant situacions d'inseguretat jurídica majors com seria el fet de que durant un temps 
indeterminat no hi hagués concessionari en la guingueta. 

Consta en l'expedient la conformitat de la concessionària per a procedir a l'aprovació  
dels tràmits tot i l'esmentada suspensió decretada en el RD 463/2020.

Proposo

Segons  l’exposat  anteriorment,  considero  necessari  que  es  prorrogui  un  any  el  
contracte de concessió administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les  
barbacoes del Parc del Pi Gros, a favor de senyora Olga Monterrubio Calero.

Tal com estableix el plec de condicions, la concessionària haurà de satisfer un cànon  
de 103,13€ mensuals entre abril i setembre de 2020. S’haurà de mantenir l’exempció  
del pagament del cànon entre els mesos d’octubre de 2020 a març de 2021, finalitzant  
el termini del contracte el 26 de maig de 2021, data en què les parts podran acordar la  
pròrroga d’un any més.”

Vist l’informe jurídic emès per la Cap d’Unitat del departament de Secretaria 
que s’adjunta a aquest expedient.

L'Ajuntament, tot i la suspensió de procediments administratius establerta en la 
Disposició addicional 3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara  l’estat  d’alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  crisi  sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (modificat pel RD 465/2020),  considera convenient 
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la  pròrroga  de  l’esmentat  contracte  com  a  mesura  indispensable  per  a  la 
protecció de l’interès general i funcionament bàsic dels serveis públics, com és 
donar continuïtat a la concessió del quiosc-bar.

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  
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.

Vist el redactat de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 
3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic, pel fet que la durada del contracte es superior a 
quatre anys, incloses les posibles pròrrogues, es considera que l’adjudicació 
correspon a Ple. 

El Ple aprova el següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar la segona pròrroga per un any del contracte de concessió 
administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del 
Parc del Pi Gros, a favor de senyora Olga Monterrubio Calero per un cànon 
anual  de  618,78 €,  a  raó  de 103,13 € € mensuals,  en els  mesos d’abril  a 
setembre,  exceptuant  de  pagar  cànon  en  els  mesos  d’octubre  a  març, 
finalitzant aquest termini el 26 de maig de 2021, com a mesura estrictament 
necessària,  tot  i  el  que  regula  la  Disposició  addicional  3  del  RD 463/2020 
(modificat pel  RD  465/2020)  pel  que  fa  a  suspensió  de  procediments 
administratius, vista la conformitat manifestada per l'esmentada concessionària.

Aquesta  pròrroga  quedarà  condicionada  a  la  presentació,  per  part  del 
contractista,  de  la  documentació  administrativa  que  acrediti  que  continua 
complint  les obligacions i  solvències exigides en la  licitació,  es a dir,  còpia 
compulsada  de  la  pòlissa  de  responsabilitat  civil  per  un  import  mínim  de 
300.000 € que inclogui la responsabilitat civil patronal i  justificant de la seva 
vigència; certificacions administratives, emeses per l’òrgan competent, d’estar 
al  corrent  de  les  seves  obligacions  tributàries  i  del  compliment  de  les 
obligacions amb la seguretat social.

En el cas que no s’acrediti i/o aporti en un termini de 10 dies hàbils, des de la  
notificació del present acord, restarà sense efecte.

Segon.- Traslladar aquest acord a l’interessada i comunicar-ho al departament 
d’Economia de l’Ajuntament. 

6.0.0 FEMINISME
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6.0.1 Aprovar l’actualització del circuit i protocol  per a l’abordatge de la 
violència masclista a Sant Vicenç dels Horts

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: PLAN2020000003 Actualització del circuit i protocol  per a 
l’abordatge de la violència masclista a Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovar l’actualització del circuit i protocol  per a l’abordatge 
de la violència masclista a Sant Vicenç dels Horts.

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb un Circuit i Protocol de 
violència masclista al municipi actualitzat,  donat que el que esta vigent és de fa 
10 anys.

Atès que Sant Vicenç dels Horts compta amb una Circuit i Protocol de violència 
masclista aprovat al Ple Municipal de data 14 de maig de 2010.

Atès que desprès de 10 anys ha calgut actualitzar la normativa i els protocols 
d’actuació dels diversos agents i institucions que intervenen en la coordinació 
contra la violència masclista. També han aparegut noves formes de violència, 
el cas de la violència a través de les xarxes, per exemple.

Vist que a Sant Vicenç dels Horts s’ha treballat en la lluita contra la violència 
masclista des de  diversos àmbits i de manera transversal tal i com marca la 
Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’ igualtat efectiva entre homes i dones. Així, tant al 
Pla  d’Igualtat  municipal  com al  Pla  Intern d’Igualtat,  passant  pels  tallers  de 
coeducació  i  prevenció  de  violència  entre  joves,  la  creació  del  SIAD  amb 
atenció diària i la declaració de Sant Vicenç dels Horts municipi feminista amb 
el  decàleg de municipi feminista tenen com a eix principal la lluita contra la 
violència masclista.

En  data  6  de  març  de  2020  la  tècnica  responsable  del  departament  de 
feminisme emet informe on exposa la necessitat  d’aprovar l’actualització del 
circuit i protocol  per a l’abordatge de la violència masclista a Sant Vicenç dels  
Horts.

L'Ajuntament, tot i la suspensió de procediments administratius establerta en la 
Disposició addicional 3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara  l’estat  d’alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  crisi  sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (modificat pel RD 465/2020),  considera convenient 
l'aprovació  de  l’actualització  del  circuit  i  protocol   per  a  l’abordatge  de  la 
violència masclista a Sant Vicenç dels Horts, per tal d'evitar perjudicis greus als 
drets i interessos de la pluralitat d'interessats, motivat perquè es considera que 
és indispensable per a la protecció de l'interès general.
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El Ple aprova el següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  l’actualització del circuit  i  protocol  per a l’abordatge de la 
violència masclista a Sant Vicenç dels Horts, incorporants els canvis descrits a 
l’informe emès per la tècnica municipal del departament de feminisme resultant 
el  text  refòs  que  s’adjunta   a  aquest  acord,  com  a mesura  estrictament 
necessària per evitar perjudicis greus als interessos de la pluralitat d'interessats 
que es puguin veure afectats, tot i el que regula la Disposició addicional 3 del 
RD  463/2020  (modificat pel  RD  465/2020)  pel  que  fa  a  suspensió  de 
procediments  administratius,  vist  que  es  considera  indispensable  per  a  la 
protecció de l'interès general .

Segon. Publicar el seu contingut al portal de transparència, a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (www.svh.cat) i al Butlletí Oficial de la 
Província. 

Tercer.  Notificar aquest acord a tots els agents que formen part del circuit, a 
l’Institut Català de les Dones i  a l’Oficina de les dones, LGTBI de la Diputació 
de Barcelona. 

7.0.0 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

7.0.1  Aprovar  la  modificació  del  conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i els Ajuntaments de Viladecans, 
Gavà,  Esplugues  de  Llobregat  i  Sant  Joan  Despí  per  al  projecte  de 
Cooperació Directa Menara-Jusur (Marràqueix) pels anys 2019-2020

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: CVIA2019000016  Conveni  de  col.laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i els Ajuntaments de Viladecans, Gavà, 
Esplugues  de  Llobregat  i  Sant  Joan  Despí  per  al  projecte  de  Cooperació 
Directa Menara-Jusur (Marràqueix) pels anys 2019-2020. 

Tràmit relacionat:  Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i els Ajuntaments de Viladecans, Gavà, 
Esplugues  de  Llobregat  i  Sant  Joan  Despí  per  al  projecte  de  Cooperació 
Directa Menara-Jusur (Marràqueix) pels anys 2019-2020.
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Vist  l’Acord  de  Ple  municipal  de  data  21  de  novembre  de  2019  sobre 
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i els Ajuntaments de Viladecans, Gavà, Esplugues de Llobregat i Sant 
Joan Despí per al projecte de Cooperació Directa Menara-Jusur (Marràqueix) 
pels anys 2019-2020.

Atès  que  el  conveni  de  cooperació  internacional,  elaborat  amb  els  actors 
consignats,  va  ser  objecte de rectificacions i  noves aportacions després de 
l’aprovació per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i cal subsanar 
aquestes fe d’errates.

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 de la secretaria de data 12 de 
novembre de 2019, del qual es desprèn que el esborrany del conveni manca 
descriure la data de l’acord d’aprovació per l’òrgan competent,  així  com les 
competències municipals.

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

Vist  l’informe  emès pel  Tècnic  responsable  del  Departament  de  Solidaritat, 
Cooperació, Voluntariat, Polítiques Migratòries i Afers Religiosos de data 28 de 
febrer de 2020.

L'Ajuntament, tot i la suspensió de procediments administratius establerta en la 
Disposició addicional 3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara  l’estat  d’alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  crisi  sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (modificat pel RD 465/2020),  considera convenient 
la signatura del present conveni com a mesura per evitar perjudicis greus a 
Xarxa  de  Marràqueix  (Marroc),  coordinada  per  l’Institut  Marroquí  de 
Desenvolupament Local (IMADEL) i formada pels Districtes de Guéliz i Ménara, 
a la ciutat de Marràqueix i els municipis de Souihla, Sid Zouine, Ait Faska, Sidi  
Rahal, Zamrane, Oulad Aarad Al Ataouia i Ait Ourir, per tal que aquesta pugui  
satisfer les necessitats o compromisos derivats del mateix.

Tenint en compte que les parts signants del conveni han manifestat la seva 
conformitat a la signatura del mateix

El Ple aprova el següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar la modificació del conveni de a subscriure entre l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i i els Ajuntaments de Viladecans, Gavà, Esplugues 
de Llobregat i Sant Joan Despí, per al projecte de Cooperació Directa Menara-
Jusur  (Marràqueix)  pels anys  2019-2020,  tot  això d’acord amb el  text  de la 
minuta del conveni que s’adjunta a l’acord , rectificant el següent:

“ 1- Encapçalament: la descripció del projecte: 
Abans indicava: 
Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Viladecans,  l’Ajuntament  de  
Gavà, l’Ajuntament Esplugues de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí,  
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’Institut  Marocain  pour  l  
Dèveloppement Local (IMADEL) per al projecte: 

Avaluació del Programa de Cooperació Municipal entre la Xarxa Baix Llobregat  
i Imadel i estrategia de treball per a properes etapes. “

Ha de constar el següent: 
“Conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladecans, l’Ajuntament de  
Gavà, l’Ajuntament Esplugues de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Joan Despí,  
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’Institut  Marocain  pour  l  
Dèveloppement Local (IMADEL) per al projecte: 
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L’apoderament i la igualtat d’oportunitats en el cicle de vida de les dones" a les  
ciutats de la regió de Marràqueich-Safí: Ménara, Sidi Rahal, Ras Alain, Wahat  
Sidi Brahim i Souk El Had Zerkten. “

“2. Al PACTE TERCER. 
Abans indicava: 
“Els  ajuntaments  de  Viladecans,  Esplugues  de  Llobregat,  Gavà,  Sant  Joan  
Despí i Sant Vicenç dels Horts aportaran, per tota la vigència del conveni, la  
quantitat anual de 6.000 € cadascun per al desenvolupament del projecte i que  
seran  transferits  al  compte  que  I'Ajuntament  de  Viladecans  té  per  aquest  
projecte intermunicipal:
Entitat : LA CAIXA
Oficina : 0280 – C/ Sitges, 8
Compte : 2100 0280 12 0200238536
No s'estableix a aquests efectes la prestació de cap mena de garantia per part  
de I'Ajuntament de Viladecans.
La subvenció relativa a l'any 2020 serà aprovada de forma anual i expressa per  
part dels òrgans competents dels Ajuntaments, per un import màxim equivalent  
a  la  consignació  pressupostària  existent  a  la  partida  que correspongui  dels  
respectius pressupostos municipals de l’exercici econòmic 2020.”

Ha de constar el següent:
“Els  ajuntaments  d’Esplugues  de  Llobregat,  Gavà,  Sant  Joan  Despí  i  Sant  
Vicenç dels Horts aportaran a l’any 2019 , la quantitat de 6.000 € cadascun per  
al  desenvolupament del  projecte,  a excepció de l’Ajuntament de Viladecans  
que  ja  ha  anticipat  aquesta  aportació.  I  a  l’any  2020  l’aportació  serà  de  
6.000,00 € per cadascun dels 5 ajuntaments participants. 
Les aportacions seran transferides al compte que I'Ajuntament de Viladecans  
té per aquest projecte intermunicipal: 
Entitat : LA CAIXA 
Oficina : 0280 – C/ Sitges, 8 
Compte : 2100 0280 12 0200238536 
No s'estableix a aquests efectes la prestació de cap mena de garantia per part  
de I'Ajuntament de Viladecans. 
La subvenció relativa a l'any 2020 serà aprovada de forma anual i expressa per  
part dels òrgans competents dels Ajuntaments, per un import màxim equivalent  
a  la  consignació  pressupostària  existent  a  la  partida  que correspongui  dels  
respectius pressupostos municipals de l’exercici econòmic 2020.”

A més s'acorda l'aprovació de la rectificació del conveni i  la seva signatura, 
com a mesura estrictament necessària per evitar perjudicis greus als interessos 
de  la  Xarxa  de  Marràqueix  (Marroc),  coordinada  per  l’Institut  Marroquí  de 
Desenvolupament Local (IMADEL) i formada pels Districtes de Guéliz i Ménara, 
a la ciutat de Marràqueix i els municipis de Souihla, Sid Zouine, Ait Faska, Sidi  
Rahal,  Zamrane,  Oulad  Aarad  Al  Ataouia  i  Ait  Ourir,  tot  i  el  que  regula  la 
Disposició addicional 3 del RD 463/2020 (modificat pel RD 465/2020) pel que fa 
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a suspensió de procediments administratius, vista la conformitat manifestada 
per les parts signants del mateix.

Segon.-  Notificar  aquesta  Resolució  als  Ajuntaments  de  Viladecans,  Gavà, 
Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí, adjuntant-los-hi amb la notificació el 
conveni que s’aprova per aquesta resolució, el qual haurà de ser retornat pels 
esmentats Ajuntaments a aquest Ajuntament degudament formalitzat amb les 
signatures dels respectius Alcalde/essa, i de la persona titular de la Secretaria 
de  l’Ajuntament,  i  demanant-los  que enviïn  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  les 
corresponents  Corporacions  del  text  del  conveni  en  tots  els  seus  termes, 
significant  als  citats  Ajuntaments 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.

Tercer.- 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. 

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  publicar  al  Portal  de  Transparència 
d’aquest Ajuntament. 

8.0.0 AGRICULTURA

8.0.1 Aprovar inicialment el projecte del Reglament de la Borsa de Terres 
de Sant Vicenç dels Horts.
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: EC072019000007  Procediment  per  a  l'aprovació  del 
reglament de la Borsa de Terres de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovar inicialment el projecte del Reglament de la Borsa 
de Terres de Sant Vicenç dels Horts.
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Mitjançant decret 2019LLDR001725 de data 21 de novembre, es va aprovar 
l’inici de l’expedient del Reglament de la Borsa de Terres de Sant Vicenç dels  
Horts  elaborat  amb l’objectiu  de  regular  la  gestió  del  servei  d’intermediació 
entre propietàries de terrenys agrícoles amb camps abandonats o en desús i  
potencials demandants de terra que cerquin terra per treballar-la i la constitució 
de la comissió d’estudi per a la redacció i aprovació del reglament.

En data 27 de febrer de 2020 es va publicar la consulta prèvia a la redacció del 
reglament de conformitat amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015 de 
procediment administratiu comú.

Del dia 28 de febrer fins el dia 9 de març de 2020 s’ha publicat en el portal web  
municipal,  l’avantprojecte  de  l’esmentat  reglament  amb  l’objecte  de  donar 
audiència als ciutadans afectats i recollir totes les aportacions addicionals que 
poguessin  considerar, no havent-se presentat cap aportació, suggeriment o 
al·legació per part de la ciutadania.

Vist el projecte del reglament de la Borsa de Terres de Sant Vicenç dels Horts  
proposat per la comissió d’estudi constituïda a tal efecte.

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

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

L'Ajuntament, tot i la suspensió de procediments administratius establerta en la 
Disposició addicional 3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara  l’estat  d’alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  crisi  sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (modificat pel RD 465/2020),  considera convenient 
l'aprovació inicial  del projecte del Reglament de la Borsa de Terres de Sant 
Vicenç dels Horts, per tal d'evitar perjudicis greus als drets i interessos de la 
pluralitat d'interessats, motivat perquè es considera que és indispensable per a 
la protecció de l'interès general.

El Ple aprova el següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Reglament de la Borsa de Terres 
de Sant Vicenç dels Horts, com a mesura estrictament necessària per evitar 
perjudicis greus als interessos de la pluralitat d'interessats que es puguin veure 
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afectats, tot  i  el  que  regula  la  Disposició  addicional  3  del  RD  463/2020 
(modificat pel  RD  465/2020)  pel  que  fa  a  suspensió  de  procediments 
administratius,  vist  que  es  considera  indispensable  per  a  la  protecció  de 
l'interès general. 

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

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

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

9.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

9.0.1 Aprovar la modificació del conveni entre la Diputació de Barcelona, 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló sobre el projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització 
de Sant Roc.

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: CVIA2019000023  Conveni:  entre  la  Diputació  de 
Barcelona,  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l'Ajuntament  de  Santa 
Coloma  de  Cervelló  sobre  el  projecte  de  reparcel·lació  econòmica  de  la 
urbanització de Sant Roc.
Tràmit  relacionat: Aprovar  la modificació del  conveni  entre la Diputació  de 
Barcelona,  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l'Ajuntament  de  Santa 
Coloma  de  Cervelló  sobre  el  projecte  de  reparcel·lació  econòmica  de  la 
urbanització de Sant Roc.
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Vist que en data 16 de gener de 2020 el Ple municipal va acordar aprovar per 
urgència  el  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  la  Diputació  de 
Barcelona,  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l'Ajuntament  de  Santa 
Coloma  de  Cervelló  en  virtut  del  qual  es  regula  la  concessió  del  recurs 
consistent  en  la  redacció  del  projecte  de  reparcel·lació  econòmica  de  la 
urbanització de Sant Roc .

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 preveu 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 jurídic.

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.

Vist  l’informe del tècnic municipal on es desprèn la necessitat de modificar  el  
que tot seguit es transcriu a continuació:
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Atès que l’anualitat fixada pel 2019 ja no es pot materialitzar, es proposa  
modificar les anualitats de la següent manera:

Anualitats del Conveni aprovat pel Ple municipal

Projecte de reparcel·lació econòmica del Barri de Sant Roc. Sant 
Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló

IMPORT (IVA INCLÒS)
Exercici 2019 38.000 €
Exercici 2020 38.000 €
Exercici 2021 19.000 €

Proposta de modificació de les anualitats del Conveni
“

Vist 

l’informe d’intervenció emès en data 5 de març de 2020 adjunt a l’expedient.

L'Ajuntament, tot i la suspensió de procediments administratius establerta en la 
Disposició addicional 3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara  l’estat  d’alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  crisi  sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (modificat pel RD 465/2020),  considera convenient 
la signatura del present conveni com a mesura per evitar perjudicis greus a una 
pluralitat  d’interessats,  per  tal  que  aquesta  pugui  satisfer  les  necessitats  o 
compromisos derivats del mateix.

Tenint en compte que les parts signants del conveni han manifestat la seva 
conformitat a la signatura del mateix

El Ple aprova el següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració a subscriure entre 
la  Diputació  de  Barcelona,  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló que s'adjunta aquest acord, com a 
mesura  estrictament  necessària  per  evitar  perjudicis  greus  a  una  pluralitat 
d’interessats,  tot  i  el  que regula la Disposició addicional 3 del  RD 463/2020 
(modificat pel  RD  465/2020)  pel  que  fa  a  suspensió  de  procediments 

Projecte de reparcel·lació econòmica del Barri de Sant Roc. Sant  
Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló 

IMPORT (IVA INCLÒS)
Exercici 2020 28.500 €
Exercici 2021 38.000 €
Exercici 2022 28.500 €



Ple 16/04/2020

administratius,  vista  la  conformitat  manifestada  per  les  parts  signants  del 
mateix.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 63.868,50 €. 

Tercer.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament 
de Santa Coloma de Cervelló, adjuntant-li  amb la notificació el  conveni que 
s’aprova per aquesta Resolució,  demanant-li  que enviï  a aquest Ajuntament 
certificació  acreditativa  del  corresponent  acord  o  resolució  administrativa, 
referent a l’acceptació per part de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló amb qui es fa el conveni de col·laboració del text del 
conveni en tots els seus termes, significant a la citada 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.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció. 

10.0.0 ESPAIS PÚBLICA I SERVEIS MUNICIPALS

10.0.1  Aprovar  la  primera  pròrroga  del  contracte  de  manteniment 
preventiu  i  correctiu  i  normatiu  a  les  instal·lacions  de  climatització, 
producció  d'aigua  calenta  sanitària  i  elements  annexes  dels  edificis  i 
equipaments municipals de l'Ajuntament.

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

Expedient  número: G0352016000039  contractació,  mitjançant  procediment 
obert  harmonitzat del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu a 
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les instal·lacions de climatització, producció d'aigua calenta sanitària i elements 
annexes dels edificis i equipaments municipals de l'Ajuntament. 
Tràmit relacionat: Aprovar la primera pròrroga del contracte de manteniment 
preventiu i correctiu i  normatiu a les instal·lacions de climatització, producció 
d'aigua  calenta  sanitària  i  elements  annexes  dels  edificis  i  equipaments 
municipals de l'Ajuntament. 

En  data  18  de  maig  de  2017,  mitjançant  acord  de  Ple,  es  va  aprovar  la  
adjudicació  del  contracte  de  servei  de  manteniment  preventiu,  correctiu  i 
normatiu  a  les  instal·lacions  de  climatització,  producció  d’aigua,  calenta 
sanitària  i  elements  annexes  dels  edificis  i  equipaments  municipals  de 
l’Ajuntament, formalitzant-se el contracte el 16 de juny de 2017.

En data 24 de gener de 2020 amb registre d’entrada E2020003203 l’empresa 
GEINSTAL, SL, ha presentat escrit on sol·licita pròrroga de contracte i en data 
3 d’abril  de 2020,  registre  d’entrada E2020007930,  la seva conformitat  a la 
continuïtat al procediment tot i la suspensió decretada en el RD 463/2020.

Vist l’informe emès pel cap d’espai públic i serveis municipals, que es transcriu 
a continuació:

“Assumpte: Informe proposta aprovació pròrroga de l’adjudicació del contracte  

del servei del manteniment preventiu, correctiu i normatiu a les instal·lacions de  

climatització,  producció  d’aigua  calenta  sanitaria  i  elements  annexes  dels  

edificis i  equipaments municipals de l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels Horts.  

Exp G0352016000039.

Javier Enríquez Latorre, Cap d’Espai Públic i Serveis Municipals en referència  a la  

instància presentada per l’empresa Gestión Integral de Instalaciones SL, informa:

 

Antecedents:

En data 18 de maig de 2017, el Ple Municipal va aprovar l’adjudicació del contracte de  

servei  de  manteniment  preventiu,  correctiu  i  normatiu  a  les  instal·lacions  de  

climatització,  producció  d’aigua  calenta  sanitària  i  elements  annexes dels  edificis  i  

equipaments  municipals  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  a  favor  de  l’empresa  Gestión  

Integral de Instalaciones, SL, per una durada de tres anys a comptar des del 16 de  

juny de 2017, prorrogable, de mutu acord, per un termini de 3 anys més, sense que la  

durada de la seva vigència, incloent prorroga, pugui excedir de 6 anys.
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L’adjudicació es va realitzar per un Import manteniment base pels 3 anys de durada 

del contracte de 223.000,70 € més l’IVA corresponent 46.830,15 €. Fent un total de  

269.830,85 € IVA inclòs. 

Aquest import inclou:

 Pressupost  a  Tant  Alçat:  Import  total  del  manteniment  base  del  

contracte segons l’estipulat en el PPT, pels tres anys de durada del contracte i  

sense tenir en compte la possible prorroga de tres anys més (163.000,70 €, IVA  

exclòs)

 Pressupost de Preus Unitaris: Import derivat dels treballs executats i  

a facturar per l’empresa adjudicatària segons allò previst en el PPT, pels tres anys  

de durada del contracte i sense tenir en compte la possible prorroga de tres anys  

més. ( 60.000 € IVA exclòs)

En data 24 de gener de 2020, l’empresa Gestión Integral de Instalaciones, SL com  

adjudicatària,  presenta  un  escrit  en  aquest  Ajuntament,  amb  registre  d’entrada  

E2020003203,  sol·licitant  pròrroga del  contracte i  la  continuïtat  en la  prestació  del  

servei que fins ara es realitza.

 

Consideracions tècniques:

I- Segons el Plec de Clàusules administratives particulars, que regeixen el contracte,  

al  seu punt  D de l’Annex I,  especifica que el  contracte es podrà prorrogar per un  

període tres anys, renovables anualment prèvia aprovació per part de l’Ajuntament.

“D. Termini de durada del contracte

Termini de durada: 3 anys

Possibilitat  de  pròrrogues  i  termini: Si.  3  anys.  Renovables  anualment  prèvia  

aprovació per part de l’Ajuntament.”

II- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a  

la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (modificat pel RD  

465/2020, de 17 de març), en la seva disposició addicional 3 estableix la suspensió i la  

interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector  

públic,  entre  ells  les  entitats  locals;  però  afegeix  l’esmentada  disposició  que  tot  i  

aquestes  suspensions,  l’òrgan  competent  podrà  acordar,  mitjançant  resolució  
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motivada,  les  mesures  d’ordenació  i  instrucció  estrictament  necessàries  per  evitar  

perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat en el procediment, sempre que  

aquest manifesti la seva conformitat en aquesta tramitació o la seva conformitat per a  

què no es suspengui el termini corresponent.

 

III-  Afegeix  el  RD  463/2020,  que  les  entitats  del  sector  públic  podran  acordar  

motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que vinguin referits  

a situacions estrictament  vinculades als  fets  justificatius  de l’estat  d’alarma,  o que  

siguin indispensables  per a la  protecció de l’interès general  o per al  funcionament  

bàsic dels serveis.

IV- La continuïtat del contracte objecte de pròrroga es considera necessari per garantir  

el manteniment i la conservació dels equips de climatització, producció d’aigua calenta  

sanitària  i  els  seus  elements  annexes   (aire  condicionat,  equips  exteriors,  equips  

interiors,  calderes,  radiadors,  conductes,  equips  de  control,  bombes,  dipòsits,  

aerogeneradors,  instal·lacions  annexes  ...)  instal·lats  en  els  equipaments  i  edificis  

municipals del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, mantenint el nivell tècnic de  

les  instal·lacions,  prevenint  possibles  avaries  i  realitzant,  quan  procedeixi,  els  

manteniments  normatius,  preventius  i  correctius,  incloent  tasques  de  reparació,  

modificació, obra civil, rehabilitació i intervencions programades o imprevistes.

Conclusions:

Per  tot  l’exposat  es  proposa,  tot  i  les  mesures  de suspensió  continuar  el  tràmit  i  

acordar la pròrroga de 1 any, des del 16 de juny de 2020 al 15 de juny de 2021, del  

contracte del servei preventiu, correctiu i normatiu a les instal·lacions de climatització,  

producció  d’aigua  calenta  sanitaria  i  elements  annexes dels  edificis  i  equipaments  

municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Exp G0352016000039, a favor  

de l’empresa Gestión Integral de Instalaciones SL. Per un import total per l’any (1) de  

durada de la pròrroga del contracte de 74.333,6 €, més l’IVA corresponent de 15.610,  

06 €, fent un total de 89.943,66 €, IVA inclòs.

Aquest import inclou:
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 Pressupost  a  Tant  Alçat:  Import  total  del  manteniment  base  del  

contracte  segons  l’estipulat  en el  PPT,  per  l’any  de prorroga  (54.333,6  €,  IVA  

exclòs)

 Pressupost de Preus Unitaris: Import derivat dels treballs executats i  

a facturar per l’empresa adjudicatària segons allò previst en el PPT, per l’any de  

prorroga (20.000 € IVA exclòs)”

Vist  l’informe  favorable  d  l’Interventor  municipal  que  s’adjunta  a  aquest 
expedient. 

Vist l’informe jurídic emès per la Secretària accidental que s’adjunta a aquest 
expedient.

L'Ajuntament, tot i la suspensió de procediments administratius establerta en la 
Disposició addicional 3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara  l’estat  d’alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  crisi  sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (modificat pel RD 465/2020),  considera convenient 
la  pròrroga  de  l’esmentat  contracte  com  a  mesura  indispensable  per  a  la 
protecció de l’interès general i funcionament bàsic dels serveis públics, com és 
el manteniment i la conservació dels equips de climatització, producció d’aigua 
calenta  sanitària  i  els  seus  elements  annexes   (aire  condicionat,  equips 
exteriors,  equips interiors,  calderes,  radiadors, conductes,  equips de control, 
bombes, dipòsits, aerogeneradors, instal·lacions annexes ...) instal·lats en els 
equipaments i edificis municipals.

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  
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei,  
es regiran pel que fa a les prorrogues per la normativa anterior. 

El Ple aprova el següent:

ACORDS

Primer.  –  Aprovar  la  despesa,  en  base  a  l’informe  emès  per  l’interventor 
municipal per un import 74.333,60 € / any, més IVA corresponent al 21% de 
15.610,06 € / any, fent un total de 89.943,66 € / any IVA Inclòs.

Segon. – Aprovar la primera pròrroga per un any del contracte de manteniment 
preventiu,  correctiu i  normatiu a les instal·lacions de climatització,  producció 
d'aigua  calenta  sanitària  i  elements  annexes  dels  edificis  i  equipaments 
municipals de l'Ajuntament,.a favor de l’empresa GEINSTAL, SL per un import 
74.333,60 €, més IVA corresponent al 21% de 15.610,06 € any, fent un total de 
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89.943,66 € IVA Inclòs, per garantir el manteniment i la conservació dels equips 
de  climatització,  producció  d’aigua  calenta  sanitària  i  els  seus  elements 
annexes   (aire  condicionat,  equips  exteriors,  equips  interiors,  calderes, 
radiadors,  conductes,  equips  de  control,  bombes,  dipòsits,  aerogeneradors, 
instal·lacions annexes ...) instal·lats en els equipaments i edificis municipals, tot 
i el que regula la Disposició addicional 3 del RD 463/2020 (modificat pel RD 
465/2020)  pel  que  fa  a  suspensió  de  procediments  administratius,  vista  la 
conformitat manifestada per l'esmentada empresa.

Aquest import inclou:

-  Pressupost  a  Tant  Alçat:  Import  total  del  manteniment  base  del 
contracte segons l’estipulat en el PPT, per l’any de prorroga (54.333,6 €, 
IVA exclòs)

- Pressupost de Preus Unitaris: Import derivat dels treballs executats i a 
facturar per l’empresa adjudicatària segons allò previst en el PPT, per 
l’any de pròrroga (20.000 € IVA exclòs)

Aquesta  pròrroga  quedarà  condicionada  a  la  presentació,  per  part  del 
contractista,  de  la  documentació  administrativa  que  acrediti  que  continua 
complint les obligacions i solvències exigides en la licitació. 

En cas que no s’acrediti i/o aporti en un termini de 10 dies hàbils des de la  
notificació del present acord, restarà sense efecte. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada, com adjudicatària del 
contracte i comunicar-ho al departament d’Economia de l’Ajuntament. 

11.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

No hi han

12.0.0 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
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