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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT ALS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES DE NISSAN

Els  grups  integrants  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts 
manifesten el seu total suport als treballadors i treballadores de Nissan, que, 
des del 4 de maig del 2020, es troben en vaga indefinida per la incertesa a què 
s’enfronten davant el possible cessament de l’activitat industrial de Nissan als 
centres de treball de la Zona Franca (Barcelona), Montcada i Reixac, i  Sant 
Andreu de la Barca.

El Ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell (Govern de la 
Generalitat  i  Govern  central)  a  promoure  totes  les  accions  necessàries  per 
interpel·lar  la  direcció  de  Nissan  perquè  mantingui  actives  les  plantes  de 
fabricació de Nissan i l’ocupació que en depèn.

El Ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències que 
una mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdores i empreses 
auxiliars que treballen per a Nissan, i que afecta més de 20.000 treballadors i 
treballadores a Catalunya.

El Ple de l’Ajuntament vol manifestar que el sector de l’automoció és un motor  
important de l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i dona feina a 
centenars de milers de treballadors i treballadores a Catalunya.

Per tot això, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts insta la direcció de Nissan 
a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigeix una solució 
que  permeti  el  manteniment  de  l’ocupació,  tant  directa  com  indirecta,  del 
conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials 
que pot tenir al territori.”

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA: LA 
ESBOFÒVIA, LA GAIFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

“Amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 de maig.

Des que el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat 
de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia 
Internacional de la lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la  
transfòbia.  El  Govern  de la  Generalitat  de  Catalunya,  els  ajuntaments  i  les 
institucions catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats s'adhereixen a 
aquesta  jornada,  que  recorda  que  cal  donar  resposta  a  tota  situació  de 
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discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de 
gènere o llurs orientacions sexuals i afectives. 

Els principis d'equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets
humans, i així ho recull la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets  
de  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transgèneres  i  intersexuals  i  per  a  eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El conjunt de les institucions catalanes 
expressem la ferma voluntat de continuar implementant aquesta llei en tot el 
seu abast per a eradicar qualsevol situació de discriminació i assegurar que la 
diversitat  sexual  i  afectiva  es  pugui  viure  en  plena  llibertat.  I  també  vol 
expressar la  seva voluntat  d'assegurar el  compliment  d'aquesta llei  i  el  seu 
desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa territorial de Serveis d’Atenció 
Integral LGBTI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en valor les diversitats 
sexuals i d’expressió de gènere i  atendre de manera integral en cooperació 
interadministrativa  i  interdepartamental  les  persones  dels  col·lectius  i  llurs 
entorns.

Així  mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i  reconeixement a 
totes les persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o 
violència per llur identitat o orientació sexuals, aquí o arreu del món, on encara 
persisteix aquesta persecució en un important nombre de països, amb penes 
de presó tortura o fins i  tot  la mort.  És per això que també reivindiquem la 
protecció i el refugi de les persones LGBTI. 

Amb motiu d'aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, 
de  prejudici  i  d'hostilitat  contra  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transgèneres  i 
intersexuals; apostem pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes 
les persones en una societat democràtica i plural, i  fem una crida a tots els 
poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per a 
eradicar tot  tipus de discriminació i  violència per raó d'identitat  de gènere o 
d'orientació afectiva i sexual.

Enguany i a causa de la situació d’excepcionalitat que vivim, causada per la 
pandèmia  de  la  COVID19,  reivindiquem  de  manera  molt  especial  la 
salvaguarda  dels  drets  de  les  persones  del  col·lectiu  LGBTI,  sigui  en  les 
situacions de confinament, sigui en els espais públics un cop aquest finalitzi. I 
ens comprometem a una especial atenció i seguiment de totes les situacions de 
vulnerabilitat  perquè  el  col·lectiu  LGBTI  no  en  surti  ni  sanitàriament,  ni 
laboralment, ni socialment damnificat.”

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

1.0.0 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
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1.0.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinaria de data 16 d'abril de 2020.
(Esmenar  l’acta  afegint  al  regidor  del  Grup  Municipal  Junts  x  Sant  Vicenç 
Senyor Joaquim Simón Aymerich)

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

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000211  de  data  11  de  febrer, 
d’aprovar  la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la contractació 
temporal per durada determinada a la senyora SMG per a la substitució d'una 
treballadora en situació de baixa per IT. (G0232020000026)

“Expedient  número: G0232020000026  Contractació  temporal  per  durada 
determinada de la senyora SMG com Administrativa per a la substitució d'un 
treballador en situació de baixa per IT. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació  temporal  per  durada determinada de la  senyora  SMG per  a la 
substitució d'un treballador en situació de baixa per IT.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
de  personal  administratiu  amb  caràcter  excepcional  per  a  substituir  a  un 
treballador, el senyor RCB, que es troba en situació de baixa per incapacitat  
temporal per a donar cobertura als serveis que s’ofereixen a la sala infantil de 
la  Biblioteca  Municipal  Les  Voltes  i  així  poder  mantenir  les  activitats 
organitzades de caire cultural  i  educatiu, atendre i informar al  públic i  cobrir  
realitzar  tasques  de  tramitació  de  registres,  segellar,  etiquetar,  catalogar  i 
revisar llibres i documents.

Atès que s’ha ofert l’esmentat lloc de treball a la primera persona de la llista 
actualitzada  de  la  borsa  de  treball  d’Administratius/ves,  la  senyora  Soraya 
Moreno  Garrido,  ha  acceptat  l’oferiment  del  lloc  de  treball  per  aquesta 
contractació.

Atès el que disposa l’article 7 i 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació als articles 14 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb l’article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que 
es  desenvolupa  l’article  15  de  l’Estatut  dels  Treballadors  en  matèria  de 
contractes de duració determinada.
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Atès  el  contingut  de  l’article  19.Dos  de  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juny,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt 
dos  que  durant  l’any  2018  no  es  procedirà  a  la  contractació  de  personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per a  
l’any 2018, pel qual s’aproven els pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2018  i  que  es  mantenen  vigents  en  virtut  de  la  pròrroga  pressupostària  i  
atenent al fet que encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2020 i aquesta aprovació ha d’estar condicionada al què en 
aquesta Llei es dictamini.
Vist l’informe emès pel Cap del departament de Cultura, aquesta contractació 
té  el  caràcter  d’urgent,  excepcional  i  inajornable,  s’adjunta  i  forma  part  de 
l’expedient.

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

Vist  l’informe  emès  per  l’Interventor  Municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària.

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar  l’excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
contractació en base a l’informe emès pel Cap del departament de Cultura. 

Segon.- Contractar temporalment per durada determinada a temps complert 
amb  jornada  flexible  de  matí  i/o  tarda,  en  la  modalitat  d’interinatge  per  la 
substitució  d’un  treballador  en  situació de  baixa  d’  IT,  a  la  senyora  Soraya 
Moreno Garrido com Administrativa, grup C, subgrup C1, nivell de destinació 12 
i amb 178 punts segons la valoració de llocs i adscriure-la al departament de 
Cultura, amb efectes del dia 11 de febrer de 2020 i fins a la reincorporació de la 
persona substituïda.

Tercer.- Aprovar la despesa de 2.444,63 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.



Ple 21/05/2020

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Sisè.- Comunicar  als  departament  de  Cultura,  d’Economia,  Sistemes  i 
Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.2  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000250  de  data  17  de  febrer, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació temporal  per circumstàncies de la producció de la senyora 
CRF. (G0232020000028)

“Expedient  número: G0232020000028  Contractació  temporal  per 
circumstàncies de la producció de la senyora CRF. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabiltiat de la 
contractació temporal per circumstàncies de la producció de la senyora CRF.

Vist l’informe emès pel cap del departament de promoció econòmica i de la 
ciutat sobre la necessitat de contractar a un/a administratiu/a per acumulació de 
tasques  derivades  de  la  multitud  de  projectes  que  es  troben  en  fase  de 
justificació i que per aquest motiu és idònia la incorporació d’una persona per a 
poder realitzar les tasques administratives i resoldre els tràmits relacionats amb 
l’aprovació  de  les  subvencions  de  les  àrees  que  conformen  aquest 
departament.

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

Atès que s’ha ofert l’esmentat lloc de treball a la primera persona de la llista 
actualitzada de la  borsa  de treball  d’Administratius/ves,  la  senyora  Carolina 
Ruiz  Fernández,  ha  acceptat  l’oferiment  del  lloc  de  treball  per  aquesta 
contractació.

Atès el que disposa l’article 7 i 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació als articles 14, i 125.2 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb l’article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que 
es  desenvolupa  l’article  15.1.b)  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  dels 
Treballadors, en matèria de contractes de duració determinada.
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Atès  el  contingut  de  l’article  19.Dos  de  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juny,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt 
dos  que  durant  l’any  2018  no  es  procedirà  a  la  contractació  de  personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per a  
l’any 2018, pel qual s’aproven els pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2018  i  que  es  mantenen  vigents  en  virtut  de  la  pròrroga  pressupostària  i  
atenent al fet que encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2020 i aquesta aprovació ha d’estar condicionada al què en 
aquesta Llei es dictamini.
 
Vist l’informe del Cap del departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat, 
aquesta  contractació  té  el  caràcter  d’urgent,  excepcional  i  inajornable,  que 
s’adjunta i forma part de l’expedient. 

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

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
contractació en base a l’informe emès pel Cap de Promoció Econòmica i de la 
Ciutat. 

Segon.- Contractar temporalment per durada determinada a temps complert, 
en la modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció per durada d’un 
mes a la senyora Carolina Ruiz Fernández, com a Administrativa,  grup C1, 
nivell de destinació 12, amb 178 punts segons la valoració de llocs de treball 
vigents  i  adscriure-la  a  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  de  la  Ciutat,  amb 
efectes del dia 17 de febrer de 2020 i fins el dia 16 de març de 2020. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 2.444,63€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social. 

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

Sisè.- Comunicar  als  departaments  de  Promoció  Econòmica i  de  la  Ciutat, 
d’Economia, Sistemes i Tecnologies i al Comitè d’Empresa.”

2.0.3  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000285  de  data  24  de  febrer, 
d’aprovar  la  liquidació  del  Pressupost  Municipal  per  l'exercici  2019. 
(G0262018000137)

“Expedient  número:  G0262018000137  Pressupost  Municipal  per  l'exercici 
2019. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  liquidació  del  Pressupost  Municipal  per  l'exercici 
2019.

D’acord amb les competències que m’atorga l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 
de març,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de la  Llei  reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 90.1 del RD 500/1990 de 20 d’abril de desplegament del capítol 1r 
del títol 6è de la Llei RHL.

Examinada  la  documentació  que  composa  la  liquidació  del  pressupost  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, NIF P-0826300-F, de l’exercici 2019 i la 
dels  comptes  no  pressupostaris  així  com  el  romanent  de  tresoreria  a  31  de 
desembre de 2019, de les què es dedueixen les següents magnituds:

1r. Resultat pressupostari: -4.247.585,06€

2n. Resultat pressupostari ajustat:   2.609.180,23€

3r. Romanent de tresoreria total:   8.809.655,88€

4t. Romanent de tresoreria per a despeses generals:      529.564,11€

5è. L’estalvi net calculat d’acord amb 
l’article 53 del RDL 2/2004 del TRHL és de:   2.736.605,56 €

Vist allò establert en els articles 169.4 i 193.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i els articles  
20.4 i 91 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació a la tramitació de la 
liquidació es remetrà còpia de la mateixa a l’Administració de la Generalitat i  a  
l’Administració de l’Estat.

Vistos  els  informes  i  la  proposta  annexa  de  la  Intervenció  municipal  sobre  la 
incorporació de romanents.

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 
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He resolt:

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts,  NIF  P-0826300-F,  corresponent  a  l’exercici  de  2019,  amb les  següents 
magnituds:

a)  El  resultat  pressupostari  resultant  després  dels  ajustaments  per 
desviacions positives i negatives d’inversió és de 2.609.180,23 €.

b) El romanent de tresoreria total resultant per a despeses generals a 31 de 
desembre de 2019 és de 529.564,11 €.

c) L’estalvi  net calculat d’acord amb l’article 53 del RDL 2/2004 del  TRHL 
(ingrés corrent (1-5) menys despesa corrent (1, 2 i 4) menys una anualitat teòrica 
és de 2.736.605,56 €. 

Segon.-  Incorporar d’acord amb l’article 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril, els 
següents Romanents de crèdit: 

Capítol 2    867.472,58€ 
Capítol 4    787.505,57€ 
Capítol 6 6.926.904,48€ 
Capítol 7 1.145.843,26€ 

TOTAL 9.727.725,89€

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació a la primera sessió 
que es celebri, segons estableix l’article 90.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril.

Quart.-  D’acord  amb  l’article  169.1  del  RDL  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual 
s’aprova  el  TRLRHL  i  l’article  20.1  del  RD  500/90,  publicar  el  detall  de  la 
incorporació de romanents al BOP de Barcelona.

Cinquè.-  Remetre una còpia de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de 
Sant  Vicenç dels  Horts  de l’exercici  de 2019 a la Generalitat  de Catalunya i  a 
l'Administració de l'Estat.”

2.0.4  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000299  de  data  24  de  febrer, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació temporal amb caràcter de màxima urgència a temps complert 
de la senyora MCMG per a la substitució d’una treballadora en situació de 
baixa d’IT. (G0232020000030)

“Expedient número: G0232020000030 Contractació temporal amb caràcter de 
màxima urgència de la senyora MCMG per substitució d’una treballadora en 
situació de baixa per IT. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat  i  la inajornabilitat de la 
contractació temporal amb caràcter de màxima urgència a temps complert de la 
senyora MCMG per a la substitució d’una treballadora en situació de baixa d’IT. 
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Vist  l’informe  del  Cap  d’Espais  Públics  i  Serveis  Municipals  on  s’exposa  la 
necessitat  del  servei  de  neteja  que  s’ha  d’atendre  a  totes  les  dependències 
municipals  diàriament  i  que  es  tracta  d’un  servei  que  cobreix  les  necessitats 
extraordinàries d’edificis i espais interiors que en algunes ocasions es fa incerta la 
cobertura  pel  fet  de cobrir  celebracions d’actes  propis  i/o associacions i  festes 
majors.

Atenent l’informe anteriorment esmentat que s’adjunta i forma part de l’expedient, 
on  també  es  posa  de  manifest  l’especial  necessitat  en  la  situació  actual  de 
personal al servei actiu i el total d’equipaments que cal donar cobertura, és del tot 
necessari amb caràcter de màxima urgència cobrir el servei de neteja d’aquesta 
corporació. 

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

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa de 
treball d’Operaris/àries de neteja en l’acta del dia 13 de juny de 2017 va aprovar la 
relació  de  persones  aspirants  i,  tenint  en  compte  que  aquesta  borsa  es  troba 
caducada i esgotada no disposem de personal d’aquest procés selectiu.

Atès  que  el  procés  selectiu  per  a  la  constitució  d’una  borsa  de  treball 
d’Operaris/àries  de neteja  es  troba pendent  de publicar  al  Butlletí  Oficial  de la 
Província de Barcelona (BPOB).

Atès el que disposen els articles 7 i 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30  
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, en relació als articles 14 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en relació amb l’article 4 del  
Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que es desenvolupa l’article 15 de 
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració determinada.

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

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

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

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

Vist  l’informe  emès  per  l’Interventor  Municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària.

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar l’excepcionalitat, la màxima urgència i la inajornabilitat d’aquesta 
contractació  en  base  a  l’informe  emès  pel  Cap  d’Espais  Públics  i  Serveis 
Municipals.

Segon.-  Contractar  temporalment  amb  caràcter  de  màxima  urgència  a  temps 
complert,  en  la  modalitat  d’interinatge  per  la  substitució  d’una  treballadora  en 
situació de baixa d’IT, a la senyora Mari Carmen Martín García, com a Operària de 
neteja a la plaça núm. 147, enquadrada en el grup AP, nivell de destinació 10, amb 
138 punts segons la valoració de llocs de treball vigents adscrita al lloc de treball 
núm. 149, amb efectes del dia 25 de febrer de 2020 i fins a la reincorporació de la 
persona substituïda o fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, 
que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer.-  Aprovar  la despesa de 13.374,44€ en concepte de salaris  i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del contracte laboral.

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

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

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Setè.-  Comunicar  als  departaments  d’Espais  Públics  i  Serveis  Municipals, 
d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”
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2.0.5  Donar  compte  de  decret  2020LLDR000303  de  data  26  de  febrer, 
d’aprovar la contractació en règim de laboral fix, de la senyora EML per 
proveir  la plaça número 172, enquadrada en el grup de classificació C, 
subgrup  C1,  adscrita  al  lloc  de  treball  número  257  com  a  Educadora 
d'Escola Infantil, en règim de personal laboral fix. (G0232020000023)

“Expedient número: G0232020000023 Provisió definitiva de la plaça número 
172, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de 
treball número 257 com a Educadora d'Escola Infantil, en règim de personal  
laboral fix. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la contractació en règim de laboral fix, de la senyora 
EML per proveir la plaça número 172, enquadrada en el grup de classificació C, 
subgrup C1,  adscrita  al  lloc  de treball  número  257 com a Educadora d'Escola 
Infantil, en règim de personal laboral fix.

Atès que a la plantilla de l’Ajuntament aprovada pel Ple de data 20 de desembre de 
2019, hi ha vacant la plaça d’Educadora d’Escola Infantil número 172, enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball número 257 
com a Educadora d’Escola Infantil, en règim de personal laboral fix.

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

Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 
de desembre de 2018, va adoptar entre d’altres l’acord de convocar un concurs 
oposició lliure de tres places d’Educador/a d’Escola Infantil per proveir l’esmentada 
amb número 172, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita 
al lloc de treball número 257 d’Educadora d’Escola Infantil, en règim de personal 
laboral fix amb nivell de destinació 14 i amb 213 punts de valoració.

Vistes les bases d’aquesta convocatòria que es van publicar íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 2019001964 de data 28 de gener de 
2019 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat núm. 7797 de data 28 de 
gener de 2019 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 32 de data 6 de febrer de 2019.

Vista l’acta del tribunal qualificador de les proves selectives realitzades per proveir 
l’esmentada plaça i fer l’adscripció corresponent, de data 24 d’octubre de 2019, on 
consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i la proposta de contractació 
a  la  persona  candidata,  senyora  Emma Martínez  Luján,  que  ha  superat  tot  el 
procés i ha aprovat totes les proves.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans i Organització de data 25 de febrer de 
2020,  que s’adjunta i  forma part  de l’expedient,  proposant  a la senyora  Emma 
Martínez Luján, per a ser contractada com a personal laboral fix, per a la provisió 
de la plaça d’Educadora d’Escola Infantil número 172, enquadrada en el grup de 
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classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball d’Educadora d’Escola Infantil, 
número 257, amb nivell de destinació 14 i 213 punts de valoració, al complir aquest 
totes les condicions i requisits establerts en les bases de la convocatòria. 
Consta  a  l’expedient  de  modificació  per  ampliació  de  l’Oferta  Pública 
d’Ocupació per a l’any 2018 informe d’Intervenció conforme hi ha consignació 
pressupostària per atendre aquesta provisió definitiva tant a la plaça com per 
l’adscripció al lloc de treball esmentat anteriorment.

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

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

RESOLC:

Primer. Aprovar la contractació de la senyora Emma Martínez Luján, en règim de 
personal laboral fix, per proveir la plaça d’Educadora d’Escola Infantil (la número 
172) enquadrada en el  grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al  lloc de 
treball número 257 d’Educadora d’Escola Infantil, en règim de personal laboral fix 
amb nivell  de destinació 14 i  213 punts de valoració de la plantilla de personal  
laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb efectes del dia 1 de març 
de 2020.

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

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Quart.- Comunicar aquest acord al Comitè d’Empresa i a les Seccions Sindicals.

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

2.0.6  Donar  compte del  decret  2020LLDR000304,  de data  26 de  febrer, 
d’aprovar  la  contractació  en règim de laboral  fix,  de  la  senyora  MRC per 
proveir  la plaça la número 171,  enquadrada en el  grup de classificació C, 
subgrup C1, adscrita al lloc de treball número 259 com a Educadora d’Escola 
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Infantil,  de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts. (G0232020000022)

“Expedient número: G0232020000022 Provisió definitiva de la plaça número 
171, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de 
treball número 259 com a Educadora d'Escola Infantil, en règim de personal  
laboral fix.
Tràmit relacionat:  Aprovar la contractació en règim de laboral fix, de la senyora 
MRC per proveir la plaça la número 171, enquadrada en el grup de classificació C,  
subgrup C1,  adscrita  al  lloc  de treball  número 259 com a Educadora  d’Escola 
Infantil,  de la plantilla  de personal  laboral  de l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels 
Horts.

Atès que a la plantilla de l’Ajuntament aprovada pel Ple de data 20 de desembre de 
2019, hi ha vacant la plaça d’Educadora d’Escola Infantil número 171, enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball número 259 
com a Educadora d’Escola Infantil, en règim de personal laboral fix.

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

Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 
de desembre de 2018, va adoptar entre d’altres l’acord de convocar un concurs 
oposició lliure de tres places d’Educador/a d’Escola Infantil per proveir l’esmentada 
amb número 171, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita 
al lloc de treball número 259 d’Educadora d’Escola Infantil, en règim de personal 
laboral fix amb nivell de destinació 14 i amb 213 punts de valoració.

Vistes les bases d’aquesta convocatòria que es van publicar íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 2019001964 de data 28 de gener de 
2019 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat núm. 7797 de data 28 de 
gener de 2019 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 32 de data 6 de febrer de 2019.

Vista l’acta del tribunal qualificador de les proves selectives realitzades per proveir 
l’esmentada plaça i fer l’adscripció corresponent, de data 24 d’octubre de 2019, on 
consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i la proposta de contractació 
a la persona candidata, senyora Margarita Rosa Ciller, que ha superat tot el procés 
i ha aprovat totes les proves.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans i Organització de data 25 de febrer de 
2020, que s’adjunta i forma part de l’expedient, proposant a la senyora Margarita  
Rosa Ciller, per a ser contractada com a personal laboral fix, per a la provisió de la 
plaça  d’Educadora  d’Escola  Infantil  número  171,  enquadrada  en  el  grup  de 
classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball d’Educadora d’Escola Infantil, 
número 259, amb nivell de destinació 14 i 213 punts de valoració, al complir aquest 
totes les condicions i requisits establerts en les bases de la convocatòria.
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Consta a l’expedient de modificació per ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació 
per a l’any 2017 informe d’Intervenció conforme hi ha consignació pressupostària 
per atendre aquesta provisió definitiva tant a la plaça com per l’adscripció al lloc de 
treball esmentat anteriorment.

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

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

RESOLC:

Primer.  Aprovar la contractació de la senyora Margarita Rosa Ciller, en règim de 
personal laboral fix, per proveir la plaça d’Educadora d’Escola Infantil (la número 
171) enquadrada en el  grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al  lloc de 
treball número 259 d’Educadora d’Escola Infantil, en règim de personal laboral fix 
amb nivell  de destinació 14 i  213 punts de valoració de la plantilla de personal  
laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb efectes del dia 1 de març 
de 2020.

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

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Quart.- Comunicar aquest acord al Comitè d’Empresa i a les Seccions Sindicals.

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

2.0.7  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000305  de  data  26  de  febrer, 
d’aprovar  la contractació en règim de laboral fix, de la senyora YPM per 
proveir la plaça la número 170, enquadrada en el grup de classificació C, 
subgrup  C1,  adscrita  al  lloc  de  treball  número  258  com  a  Educadora 
d’Escola Infantil,  de la  plantilla  de personal  laboral  de l’Ajuntament  de 
Sant Vicenç dels Horts. (G0232020000024)
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“Expedient número: G0232020000024 Provisió definitiva de la plaça número 
170, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de 
treball número 255 com a Educadora d'Escola Infantil, en règim de personal  
laboral fix.
Tràmit relacionat:  Aprovar la contractació en règim de laboral fix, de la senyora 
YPM per proveir la plaça la número 170, enquadrada en el grup de classificació C, 
subgrup C1,  adscrita  al  lloc  de treball  número 258 com a Educadora  d’Escola 
Infantil,  de la plantilla  de personal  laboral  de l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels 
Horts.

Atès que a la plantilla de l’Ajuntament aprovada pel Ple de data 20 de desembre de 
2019, hi ha vacant la plaça d’Educadora d’Escola Infantil número 170, enquadrada 
en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball número 258 
com a Educadora d’Escola Infantil, en règim de personal laboral fix.

Atès que aquesta plaça està inclosa en la modificació per ampliació de l’Oferta 
Pública d’Ocupació d’aquesta corporació per a l’exercici 2018, aprovada per acord 
de la Junta de Govern Local celebrada en data 2 de novembre de 2018 i publicada 
en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  i  en  el  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya de data 15 de novembre de 2018.

Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 
de desembre de 2018, va adoptar entre d’altres l’acord de convocar un concurs 
oposició lliure de tres places d’Educador/a d’Escola Infantil per proveir l’esmentada 
amb número 170, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, adscrita 
al lloc de treball número 258 d’Educadora d’Escola Infantil, en règim de personal 
laboral fix amb nivell de destinació 14 i amb 213 punts de valoració.

Vistes les bases d’aquesta convocatòria que es van publicar íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 2019001964 de data 28 de gener de 
2019 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat núm. 7797 de data 28 de 
gener de 2019 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 32 de data 6 de febrer de 2019.

Vista l’acta del tribunal qualificador de les proves selectives realitzades per proveir 
l’esmentada plaça i fer l’adscripció corresponent, de data 24 d’octubre de 2019, on 
consta aprovada la puntuació final del procés selectiu i la proposta de contractació 
a la persona candidata,  senyora  Yolanda Pérez Moreno,  que ha superat  tot  el 
procés i ha aprovat totes les proves.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans i Organització de data 25 de febrer de 
2020, que s’adjunta i forma part de l’expedient, proposant a la senyora Yolanda 
Pérez Moreno, per a ser contractada com a personal laboral fix, per a la provisió de 
la  plaça  d’Educadora  d’Escola  Infantil  número  170,  enquadrada en  el  grup  de 
classificació C, subgrup C1, adscrita al lloc de treball d’Educadora d’Escola Infantil, 
número 258, amb nivell de destinació 14 i 213 punts de valoració, al complir aquest 
totes les condicions i requisits establerts en les bases de la convocatòria.
Consta a l’expedient de la modificació per ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació 
per a l’any 2018 informe d’Intervenció conforme hi ha consignació pressupostària 
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per atendre aquesta provisió definitiva tant a la plaça com per l’adscripció al lloc de 
treball esmentat anteriorment.

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

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

RESOLC:

Primer. Aprovar la contractació de la senyora Yolanda Pérez Moreno, en règim de 
personal laboral fix, per proveir la plaça d’Educadora d’Escola Infantil (la número 
170) enquadrada en el  grup de classificació C, subgrup C1, adscrita al  lloc de 
treball número 258 d’Educadora d’Escola Infantil, en règim de personal laboral fix 
amb nivell  de destinació 14 i  213 punts de valoració de la plantilla de personal  
laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb efectes del dia 1 de març 
de 2020.

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

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

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

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

2.0.8  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001841  de  data  27  de  febrer, 
d’aprovar el  nomenament  com a funcionari  de carrera del  senyor  IGB. 
(G0232019000238)

“Expedient  número:  G0232019000238  Provisió  definitiva,  mitjançant  el 
sistema de concurs oposició,  d’una plaça de Caporal  de la Policia Local  de 
Sant Vicenç dels Horts, enquadrada dins el grup d'administració especial, sots-
escala de serveis especials, policia local, escala Caporal mitjançant el torn de 
promoció interna.
Tràmit relacionat: Aprovar el nomenament com a funcionari de carrera del senyor 
IGB.
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Vista l’Oferta Pública Parcial d’Ocupació per l’exercici 2018, aprovada en Junta de 
Govern de data 27 d’abril de 2018, publicada al BOPB número 2018018364, el 7 
de maig de 2018 i al DOGC número 7615 el dia 9 de maig de 2018.

En Junta de Govern de data 27 d’abril  de 2018 es van aprovar les bases i  la 
convocatòria de 2 places de caporal per promoció interna de la Policia Local de 
Sant Vicenç dels Horts 

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona número 2018022258 de data 5 de juny de 2018 i  la 
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7635 de data 5 
de juny de 2018.

Vist que a l’acta final del tribunal qualificador de data 19 de setembre de 2019 
s’acorda nomenar avaluadors del període de pràctiques.

Atès que el  senyor  Ivan Gonzalez Blázquez va superar el  curs de formació de 
caporal a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Atès que amb data 29 d’octubre de 2019 els avaluadors de les pràctiques emeten 
l’informe final d’avaluació de les pràctiques amb la qualificació d’Apte. 

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

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

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 d’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,

RESOLC:

Primer.-  Aprovar el nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de 
carrera del senyor Ivan Gonzalez Blázquez, de la plaça núm. 62 de la plantilla 
d’aquest Ajuntament,  de l’escala d’administració especial,  sotsescala de serveis 
especials,  classe  policia  local,  categoria  Caporal,  grup  C2,  complement  de 
destinació 18 amb una puntuació de 285 segons la valoració de llocs de treball,  
amb efectes des del dia 2 de març de 2020.

Segon.-  Aprovar l’adscripció del senyor Ivan González Blazquez al lloc de treball  
núm. 203 del text refós de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, de 
caporal de la policia local, grup C, subgrup C2, nivell de complement de destinació 



Ple 21/05/2020

18, amb una puntuació de 285 segons la valoració de llocs de treball, classificat, a 
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d'acord amb el que 
estableix la normativa vigent en matèria de funció pública amb efectes del dia 2 de 
març de 2020.

Tercer.-  Aprovar  la  disponibilitat  de  crèdit  pressupostari  de  41.671,98  €  en 
concepte  de  retribucions  salarials  i  costos  de  la  Seguretat  Social  amb  el 
compromís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la  duració  de  la 
vinculació administrativa de caràcter permanent.

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

Cinquè.- Publicar aquest nomenament al BOPB i al DOGC i donar compte al Ple 
municipal en la primera sessió que tingui en compliment del que dicta l’article 291.3 
del Decret Legislatiu 2/2003.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Setè.-  Comunicar aquest acord a la Prefectura de la Policia Local, a la Junta de 
Personal i a les seccions sindicals.”

2.0.9  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000322  de  data  27  de  febrer, 
d’aprovar el nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de 
carrera de la senyora SSP. (G0232020000015)

“Expedient  número:  G0232020000015  Provisió  definitiva,  mitjançant  el 
sistema de concurs oposició,  d’una plaça de Caporal  de la Policia Local  de 
Sant Vicenç dels Horts, enquadrada dins el grup d'administració especial, sots-
escala de serveis especials, policia local, escala Caporal mitjançant el torn de 
promoció interna.
Tràmit relacionat:  Nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de 
carrera de la senyora SSP.

Vista l’Oferta Pública Parcial d’Ocupació per l’exercici 2018, aprovada en Junta de 
Govern de data 27 d’abril de 2018, publicada al BOPB número 2018018364, el 7 
de maig de 2018 i al DOGC número 7615 el dia 9 de maig de 2018.

En Junta de Govern de data 27 d’abril  de 2018 es van aprovar les bases i  la 
convocatòria de 2 places de caporal per promoció interna de la Policia Local de 
Sant Vicenç dels Horts 

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona número 2018022258 de data 5 de juny de 2018 i  la 
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convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7635 de data 5 
de juny de 2018.

Vist que a l’acta final del tribunal qualificador de data 19 de setembre de 2019 
s’acorda nomenar avaluadors del període de pràctiques.

Atès que la senyora  Sonia Saavedra Palos  va superar  el  curs de formació  de 
caporal a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Atès que amb data 29 d’octubre de 2019 els avaluadors de les pràctiques emeten 
l’informe final d’avaluació de les pràctiques amb la qualificació d’Apta. 

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

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

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 nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de 
carrera de la senyora Sonia Saavedra Palos, de la plaça núm. 275 de la plantilla 
d’aquest Ajuntament,  de l’escala d’administració especial,  sotsescala de serveis 
especials,  classe  policia  local,  categoria  Caporal,  grup  C2,  complement  de 
destinació 18 amb una puntuació de 285 segons la valoració de llocs de treball,  
amb efectes des del dia 2 de març de 2020.

Segon.- Aprovar l’adscripció de la senyora Sonia Saavedra Palos al lloc de treball 
núm. 198 del text refós de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, de 
caporal de la policia local, grup C, subgrup C2, nivell de complement de destinació 
18, amb una puntuació de 285 segons la valoració de llocs de treball, classificat, a 
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d'acord amb el que 
estableix la normativa vigent en matèria de funció pública amb efectes del dia 2 de 
març de 2020.

Tercer.-  Aprovar  la  disponibilitat  de  crèdit  pressupostari  de  41.671,98  €  en 
concepte  de  retribucions  salarials  i  costos  de  la  Seguretat  Social  amb  el 
compromís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la  duració  de  la 
vinculació administrativa de caràcter permanent.
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Quart.- Per adquirir la condició de funcionaria de carrera haurà de prestar jurament 
o promesa, de conformitat amb allò que estableix el Decret Legislatiu 1/1997, de 
31  d’octubre  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats  textos  legals  vigents  a  Catalunya  en  matèria  de  funció  pública  i  
prendre possessió del seu destí en el  termini de trenta dies hàbils,  comptats a 
partir del següent al de la notificació de la resolució.

Cinquè.- Publicar aquest nomenament al BOPB i al DOGC i donar compte al Ple 
municipal en la primera sessió que tingui en compliment del que dicta l’article 291.3 
del Decret Legislatiu 2/2003.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Setè.-  Comunicar aquest acord a la Prefectura de la Policia Local, a la Junta de 
Personal i a les seccions sindicals.”

2.0.10  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000339  de  data  3  de  març, 
d’aprovar l’excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat del nomenament 
com a  funcionari  interí  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala 
serveis  especials,  Agent  de  la  Policia  Local  del  senyor  MRC. 
(G0232020000034)

“Expedient número: G0232020000034 Nomenament funcionari interí com 
agent de la policia local del senyor MRC. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  l’excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  del 
nomenament com a funcionari interí de l’escala d’administració especial, subescala 
serveis especials, Agent de la Policia Local del senyor MRC.

Atès que a la plantilla orgànica municipal,  aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  en  la  sessió  celebrada  el  20  de  desembre  de  2018, 
publicada al BOPB i al DOGC el 28 de desembre de 2018, consta una plaça de 
d’agent de policia local  (la núm. 272),  escala Administració especial,  subescala 
serveis especials, que actualment resta vacant.

Per  Decret  d’Alcaldia  núm.  2019LLDR001230 de  data  2  d’agost  de  2019  s’ha 
aprovat l’oferta pública d’ocupació pel 2019 i publicat al BOP núm. 2019030011 de 
data 29 d’agost de 2019 i al DOGC núm. 7950 de data 30 d’agost de 2019, on 
consten les places de la plantilla vacants.

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

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona número 2019033286 de data 3 d’octubre de 2019 i la 
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7974 de data 4 
d’octubre de 2019.
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Vista  la  proposta  formulada  pel  Tribunal  qualificador  de  les  proves  selectives 
realitzades pel sistema de concurs oposició lliure de sis places d’agent de policia 
local  i  borsa  per  cobrir  les  necessitats  temporals,  amb  els  aspirants  que  han 
superat  la  fase  d’oposició  que  excedeixen  del  nombre  de  places  de  la 
convocatòria.

Vist l’informe del Cap de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, que forma part 
de l’expedient i que justifica l’excepcionalitat, urgència i inajornabilitat.

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

Vist  l’informe  de  l’interventor  conforme  hi  ha  consignació  pressupostària  que 
consta a l’expedient.

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

Així mateix, l’article 10.4 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de  l’Empleat  Públic 
determina que en el supòsit previst en la lletra a) de l’apartat 1 d’aquest article, les 
places  vacants  desenvolupades  per  funcionaris  interins  deuran  incloure’s  en 
l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament 
i, si no fos possible, en la següent.

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

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  l’excepcionalitat,  urgència  i  inajornabilitat  en  base  a  l’informe 
emès  pel  Cap  de  la  Policia  Local  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  que  consta  a 
l’expedient.

Segon.-  Nomenar funcionari interí de l’escala d’administració especial, subescala 
serveis especials, Agent de Policia Local a la plaça núm. 272, grup C2, al senyor 
Miguel Ruiz Castro amb efectes del dia 10 de març de 2020, fins a la cobertura 
definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.
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Tercer.- Aprovar l’adscripció del senyor Miguel Ruiz Castro al lloc de treball núm. 
328 del text refós de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, d’agent de 
la policia local, grup C, subgrup C2, nivell de complement de destinació 18, amb 
una puntuació de 245 segons la valoració de llocs de treball, classificat, a efectes 
administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d'acord amb el que estableix la 
normativa vigent en matèria de funció pública amb efectes del dia 10 de març de 
2020.

Quart.-  Aprovar la despesa de 33.201,24 € en concepte retribucions salarials  i 
costos  seguretat  social,  amb  el  compromís  de  consignació  pressupostària, 
corresponent a la duració de la vinculació administrativa de caràcter interí.
Cinquè.-  Requerir  a  l’esmentat  senyor  que  en  el  termini  màxim  de  vint  dies 
presentin els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona 
lletra c, g, j i k, tal i com diu la base 10.3. 

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

Setè.-  Advertir que si el funcionari supera l’any a partir de la convocatòria inicial, 
haurà de superar una prova psicotècnica.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i donar compte a 
la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.

Novè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Desè.-  Comunicar  aquest  acord  als  departament  de  Seguretat  Ciutadana,  de 
Sistemes d’informació i d’Economia, així com a les seccions sindicals.

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

2.0.11 Donar compte del decret 2020LLDR000300 de data 24 de febrer, i 
ratificat per la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020, d’aprovar 
la contractació temporal amb caràcter de màxima urgència al senyor ASP 
per  substitució  d’una  treballadora  en  situació  de  baixa  per  IT. 
(G0232020000031)

“Expedient número: G0232020000031 Contractació temporal amb caràcter de 
màxima urgència al senyor ASP per substitució d’una treballadora en situació 
de baixa per IT.
Tràmit relacionat: Ratificar el Decret núm. 2020LLDR000300 de data 24 de febrer 
de  2020,  sobre  la  contractació  temporal  amb caràcter  de  màxima  urgència  al 
senyor ASP per substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT.

Per  Decret  núm.  2020LLDR000300  de  data  24  de  febrer  d’enguany,  sobre  la 
contractació  temporal  amb  caràcter  de  màxima  urgència  al  senyor  ASP  per 
substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT.
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Atès que aquest Decret ha d’ésser ratificat en la primera Junta de Govern Local 
que celebri l’Ajuntament.

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local  per  Decret  de  l’Alcaldia  2019LLDR001011 de  data  25  de  juny de  2019, 
publicat en el BOP d'11 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local acorda:

ACORDS

Primer.-  Ratificar el Decret núm. 2020LLD000300 de data 24 de febrer de 2020, 
que transcrit literalment diu així:

“Expedient  número:  G0232020000031  Contractació  temporal  amb  caràcter  de  
màxima urgència al senyor ASP per substitució d’una treballadora en situació de baixa  
per IT.
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la  
contractació temporal amb caràcter de màxima urgència a temps complerts del senyor  
ASP per a la substitució d’una treballadora en situació de baixa d’IT.

Vist l’informe del Cap d’Espais Públics i Serveis Municipals on s’exposa la necessitat  
del servei de neteja que s’ha d’atendre a totes les dependències municipals diàriament  
i que es tracta d’un servei que cobreix les necessitats extraordinàries d’edificis i espais  
interiors  que  en  algunes  ocasions  es  fa  incerta  la  cobertura  pel  fet  de  cobrir  
celebracions d’actes propis i/o associacions i festes majors.

Atenent l’informe anteriorment esmentat que s’adjunta i forma part de l’expedient, on  
també es posa de manifest l’especial necessitat en la situació actual de personal al  
servei actiu i el total d’equipaments que cal donar cobertura, és del tot necessari amb 
caràcter de màxima urgència cobrir el servei de neteja d’aquesta corporació. 

Atès  que  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  ha  de  cobrir  un  lloc  de  treball  
d’Operari/ària de neteja amb caràcter excepcional per a substituir a una treballadora,  
FLO, que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal per a realitzar tasques  
de  neteja  d’edificis  i  equipaments  municipals  depenen  del  departament  d’Espais  
Públics i Serveis Municipals. 
Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa de  
treball d’Operaris/àries de neteja en l’acta del dia 13 de juny de 2017 va aprovar la  
relació  de  persones  aspirants  i,  tenint  en  compte  que  aquesta  borsa  es  troba  
caducada i esgotada no disposem de personal d’aquest procés selectiu.

Atès que el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’Operaris/àries  
de neteja es troba pendent de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  
(BPOB).

Atès el  que disposen els  articles 7 i  11 del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de 30  
d’octubre,  pel  que s’aprova  el  text  refós de la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de l’Empleat  
Públic, en relació als articles 14 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual  
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a  
Catalunya en matèria de funció pública,  en relació amb l’article  4 del Reial  Decret  
2720/1998, de 18 de desembre, pel que es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels  
Treballadors en matèria de contractes de duració determinada.
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Vist el contingut dels articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, en relació a l’article  
10 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de  
la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat públic, l’article 125.2 del Decret Legislatiu 1/1997.

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

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

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

Vist  l’informe  emès  per  l’Interventor  Municipal  conforme  hi  ha  consignació  
pressupostària.

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

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  l’excepcionalitat,  la  màxima urgència  i  la  inajornabilitat  d’aquesta  
contractació en base a l’informe emès pel Cap d’Espais Públics i Serveis Municipals.

Segon.-  Contractar  temporalment  amb  caràcter  de  màxima  urgència  a  temps  
complert, en la modalitat d’interinatge per la substitució d’una treballadora en situació  
de baixa d’IT, al senyor Andrés Susi Puertas, com a Operari de neteja a la plaça núm.  
159, enquadrada en el grup AP, nivell  de destinació 10, amb 138 punts segons la  
valoració de llocs de treball vigents adscrita al lloc de treball núm. 160, amb efectes  
del dia 25 de febrer de 2020 i fins a la reincorporació de la persona substituïda o fins a  
la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar  
els 6 mesos.

Tercer.- Aprovar la despesa de 13.374,44€ en concepte de salaris i Seguretat Social  
amb  el  compromís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la  duració  del  
contracte laboral.

Quart.-  Ratificar  el  present  acord  en  la  propera  Junta  de  Govern  Local  que  es  
convoqui.
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Cinquè.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC i donar compte al  
ple municipal  en la primera sessió que tingui,  en compliment del  que dicta l’article  
291.3 del Decret legislatiu 2/2003. 

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Setè.- Comunicar als departaments d’Espais Públics i Serveis Municipals, d’Economia,  
Sistemes i Tecnologies i al Comitè d’Empresa.”

2.0.12  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000358  de  data  4  de  març, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament 
amb caràcter de màxima urgència de la senyora ESC com a Tècnica mitja 
Responsable de la OMIC per substitució d’una treballadora en situació de 
baixa per IT. (G0232020000029)

“Expedient  número:  G0232020000029 Nomenament  amb caràcter  de  màxima 
urgència de la senyora ESC com a Tècnica mitja Responsable de la OMIC per 
substitució d’una treballadora en situació de baixa d’IT. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  del 
nomenament amb caràcter de màxima urgència de la senyora ESC com a Tècnica 
mitja Responsable de la OMIC per substitució d’una treballadora en situació de 
baixa per IT.

Atès que la persona que ocupa el lloc de treball de responsable de l’OMIC es troba 
actualment en situació d’Incapacitat Temporal des del dia 5 de febrer d’enguany i, 
donat que aquest departament compta amb una única tècnica és del tot necessari 
aquest nomenament fins que aquesta persona es reincorpori al seu lloc de treball. 

Atès  que  es  preveu  una  situació  que  pugui  perdurar  en  el  temps  i  vista  la 
necessitat  de  continuar  fent  les  tasques  de  mediació  en  els  conflictes  entre 
consumidors/es i empreses, així com de resolució de les queixes de la ciutadania 
davant els departaments d’atenció al client de companyies de subministraments 
bàsics. 

Atès que s’ha de garantir que no s’exhaureixin els terminis de les persones que 
venen a cursar una queixa contra alguna empresa subministradora. Per tant, es 
confirma que el nomenament té el caire d’urgent, excepcional i inajornable.

Vist que no hi ha actualment cap borsa de treball amb la qual es pugui proveir  
aquest lloc de treball, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb l’Agència Catalana 
del  Consum de la Generalitat  de Catalunya i,  entre la seva base de dades ha 
seleccionat  la  senyora  ESC  perquè  la  seva  formació  específica  i  la  seva 
experiència professional s’adapta perfectament al lloc a proveir.

Atès el que disposen els articles 9 i 10.b) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, en relació als articles 14 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
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Atès  el  contingut  de  l’article  19.Dos  de  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juny,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt dos 
que durant l’any 2018 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al  
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. 

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

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

Vist l’informe emès pel  Cap d’àrea d’Acció Social  i  Drets Civils,  que s’adjunta i  
forma part de l’expedient.

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

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar l’excepcionalitat, la màxima urgència i la inajornabilitat en base a 
l’informe emès pel Cap d’àrea d’Acció Social i Drets Civils.

Segon.-  Aprovar el nomenament com a funcionària interina de màxima urgència, 
per a la substitució transitòria de la titular en situació de baixa d’IT, a la senyora  
Esmeralda Salcedo Casadiego, com a Tècnica responsable de l’OMIC, grup A, 
subgrup A2, nivell de destinació 22, amb una valoració de 342 punts segons la 
valoració de llocs de treball vigents, amb efectes del dia 4 de març de 2020 i fins a 
la reincorporació de la persona substituïda o fins a la resolució definitiva del procés 
selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer.-  Aprovar  la  despesa de 6.935,42 € en concepte de salaris  i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del contracte laboral.

Quart.-  Ratificar el  present acord en la propera Junta de Govern Local  que es 
convoqui.
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Cinquè.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC i donar compte 
al  ple  municipal  en  la  primera  sessió  que tingui,  en  compliment  del  que  dicta 
l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003.

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Setè.-  Comunicar  a l’àrea d’Acció Social  i  Drets  Civils,  d’Economia,  Sistemes i 
Tecnologies i a la Junta de Personal.”

2.0.13  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000392  de  data  13  de  març, 
d’aprovar  la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat  del nomenament 
com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça de la 
senyora  IMS  com  a  Tècnica  Mitjana  de  Promoció  Econòmica. 
(G0232020000041)

“Expedient  número:  G0232020000041  Nomenament  com  a  funcionària 
interina  fins  a la  cobertura definitiva  de la  plaça de la  senyora  IMS com a 
Tècnica Mitjana de Promoció Econòmica. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  del 
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça de 
la senyora IMS com a Tècnica Mitjana de Promoció Econòmica.

Vist l’informe emès pel Cap del departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat 
sobre la  necessitat  d’incorporar  al  departament de Promoció Econòmica a una 
persona tècnica mitjana, degut als projectes iniciats consistents en la Xarxa Xaloc, 
la  gestió  del  Club  Feina,  la  gestió  de  projectes  singulars  i  plans  d’estímul  de 
Diputació, Àrea Metropolitana i Servei d’Ocupació de Catalunya, entre d’altres.

Atès que la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts existeix una plaça 
vacant de Tècnic/ a Mitjà i un lloc de treball de Tècnic de Promoció Econòmica.

Atès que en Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2018 es van aprovar  
les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal 
d’un tècnic o tècnica mitjana de Promoció Econòmica.

Atès que aquesta convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 2018002972 de data 29 de gener de 2018 i la convocatòria al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7546 de data 29 de gener de 
2018.

Atès l’acta del tribunal qualificador d’aquest procés selectiu de data 26 de març de 
2018, la llista resultant es troba en vigor. La primera persona de la llista es trobava 
actualment contractada com a rellevista d’una jubilació parcial i arribada la jubilació 
ordinària, la contractació rellevista ha estat resolta.

Atès que la borsa esmentada es troba actualment vigent, se li ha ofert a la primera 
persona de la llista, la senyora Irene Montalbán Sagarra, la qual ha acceptat, el  
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça (la 
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número 267) i amb adscripció provisional al lloc de treball  (número 402) com a 
Tècnica Mitjana de Promoció Econòmica.

Atès  el  que  disposa l’article  10.1  a)  del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, en relació a l’article 124 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

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

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

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

RESOLC:

Primer.-  Declarar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  base  a 
l’informe emès pel Cap del departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat, que 
s’adjunta i forma part de l’expedient. 

Segon.-  Aprovar  el  nomenament  com a funcionària interina fins  a  la cobertura 
definitiva de la plaça (la número 267) a la senyora Irene Montalbán Sagarra, com a 
Tècnica  Mitjana  de  Promoció  Econòmica  al  lloc  de  treball  (número  402), 
enquadrada al grup A, subgrup A2, nivell de destinació 20, amb una valoració de 
323 punts, amb efectes del dia 14 de març de 2020.

Tercer.- Aprovar la despesa de 31.994,19 € en concepte de retribucions salarials i 
costos  de  Seguretat  Social,  amb el  compromís  de  consignació  pressupostària, 
corresponent a la duració de la vinculació administrativa de caràcter interí.

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

Cinquè.- Publicar aquest nomenament al BOPB i al DOGC i donar compte al ple 
municipal en la primera sessió que tingui en compliment del que dicta l’article 291.3 
del Decret Legislatiu 2/2003. 
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Sisè.-  Notificar  aquest  acord  a  la  persona  interessada,  als  departaments  de 
Promoció Econòmica, d’Economia i Sistemes d’Informació. 

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

2.0.14  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000394  de  data  13  de  març, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament 
com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva de la plaça del senyor 
FSM  com  a  Tècnic  Mitjà  de  Sistemes  d’Informació  Geogràfica. 
(G0232020000044)

“Expedient número:  G0232020000044 Nomenament com a funcionari interí 
fins a la cobertura definitiva de la plaça del senyor FSM. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  del 
nomenament com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva de la plaça del  
senyor FSM com a Tècnic Mitjà de Sistemes d’Informació Geogràfica.

En Junta de Govern de data 16 de novembre de 2018 es van aprovar les bases i la  
convocatòria del concurs - oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball de 
tècnic/a mitjà/na en sistemes d’informació geogràfica (SIG).

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona número 2018043078 de data 29 de novembre de 2018. 

Vista l’acta del  tribunal qualificador del procés selectiu esmentat de data 24 de 
febrer  de 2020 en  la  que s’estableix  la  puntuació  final  i  es  proposa al  senyor 
Francesc  Sánchez  Martínez  per  ocupar  en  règim  interí,  la  plaça  de  l’escala 
d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnica Mitjana, per al lloc de 
tècnic  de  sistemes  d’Informació  Geogràfica,  grup  A,  subgrup  A2,  nivell  de 
destinació 20, amb una valoració de 323 punts.

Atès  el  que  disposa l’article  10.1  a)  del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, en relació a l’article 124 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

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

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

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2019LLDR000999 de 20 de juny de 2019, publicat en el  BOP d'11 de juliol  de 
2019, modificat pel Decret de l'Alcaldia núm. 2019LLDR001342 de 13 de setembre 
de 2019, publicat en el  BOP de 25 de setembre de 2019, modificat pel Decret 
d'Alcaldia núm. 2020LLDR000009 de 7 de gener de 2020, publicat en el BOP de 
16 de gener de 2020,
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Primer.-  Declarar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  base  a 
l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i Organització, que s’adjunta i forma 
part de l’expedient. 

Segon.-  Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  interí  fins  a  la  cobertura 
definitiva de la plaça (la número 400) del senyor Francesc Sánchez Martinez com a 
Tècnica Mitjà de Sistemes d’Informació Geogràfica, enquadrada al grup A, subgrup 
A2, nivell de destinació 20, amb una valoració de 323 punts, amb efectes del dia 
16 de març de 2020.

Tercer.- Aprovar la despesa de 31.994,22 € en concepte de retribucions salarials i 
costos  de  Seguretat  Social,  amb el  compromís  de  consignació  pressupostària, 
corresponent a la duració de la vinculació administrativa de caràcter interí.

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

Cinquè.- Publicar aquest nomenament al BOPB i al DOGC i donar compte al ple 
municipal en la primera sessió que tingui en compliment del que dicta l’article 291.3 
del Decret Legislatiu 2/2003. 

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

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

2.0.15  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000411  de  data  20  de  març, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament 
com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva de la plaça del senyor 
JMPC com a Tècnic Mitjà de Sistemes d’Informació. (G0232020000043)

“Expedient número:  G0232020000043 Nomenament com a funcionari interí 
del senyor JMPC. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  del 
nomenament com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva de la plaça del  
senyor JMPC com a Tècnic Mitjà de Sistemes d’Informació.

Atès  que  el  departament  de  Sistemes  d’Informació  i  Noves  Tecnologies  està 
funcionant  sense  el  personal  tècnic  necessari  i,  les  tasques  pròpies  s’estan 
assumint pel responsable funcional del grup professional C1 i l’auxiliar tècnic del 
grup  professional  C2  de  la  plantilla  d’aquest  Ajuntament,  portant  a  terme  les 
matèries  necessàries  en  aquest  Ajuntament:  infrastructura  de  servidors  i  xarxa 
municipal, hardware, middleware, software i keepware, telefonia interna i externa, 
fixa  i  mòbil,  línies  de  comunicació  i  cablatges,  manteniments  i  incidències  en 
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matèries  pròpies  de  la  regidoria,  implantació  automatitzada  dels  diferents 
processos  i  expedients,  suport  tècnic  de  les  diferents  eines  telemàtiques  (web 
municipal, seu electrònica i futures aplicacions) i qualsevol altra matèria pròpia del 
departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Vista  la  vacant  existent  d’una  la  plaça  de  l’escala  d’Administració  Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic Mitjà, per al lloc de tècnic mitjà de Sistemes 
d’Informació, grup A, subgrup A2 amb el número 399 a la plantilla de funcionaris 
d’aquest Ajuntament aprovada en sessió del Ple de data 20 de desembre de 2016.
Vist el text refós de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, aprovada en data 18 de juliol de 2016.

En Junta de Govern de data 14 de novembre de 2019 es van aprovar les bases i la  
convocatòria pel sistema de concurs oposició lliure d’una plaça de funcionari/ària 
interí/ina i la constitució d’una borsa de treball per cobrir vacants de llocs de treball  
de tècnics/ques de sistemes d’informació com a personal laboral o personal interí 
de l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona número 2019041054 de data 5 de desembre de 2019. 

Vista l’acta del  tribunal qualificador del procés selectiu esmentat de data 19 de 
febrer de 2019 en la que s’estableix la puntuació final i es proposa al senyor Jose 
manuel Pina Cinta per ocupar en règim interí, la plaça de l’escala d’Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic Mitjà, per al lloc de tècnic mitjà de 
Sistemes  d’Informació,  grup  A,  subgrup  A2,  nivell  de  destinació  20,  amb  una 
valoració de 323 punts.

Atès  el  que  disposa l’article  10.1  a)  del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, en relació a l’article 124 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 
Atès  el  contingut  de  l’article  19.Dos  de  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juny,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt dos 
que durant l’any 2018 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al  
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. 

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

Vist l’informe emès pel Cap del departament de Recursos Humans i Organització, 
que s’adjunta i forma part de l’expedient.
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Vist l’informe de l’Interventor Municipal conforme hi ha consignació pressupostària 
que s’adjunta i forma part de l’expedient.
 
Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2019LLDR000999 de 20 de juny de 2019, publicat en el  BOP d'11 de juliol  de 
2019, modificat pel Decret de l'Alcaldia núm. 2019LLDR001342 de 13 de setembre 
de 2019, publicat en el  BOP de 25 de setembre de 2019, modificat pel Decret 
d'Alcaldia núm. 2020LLDR000009 de 7 de gener de 2020, publicat en el BOP de 
16 de gener de 2020,
 
RESOLC: 

Primer.-  Declarar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  base  a 
l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i Organització, que s’adjunta i forma 
part de l’expedient. 

Segon.-  Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  interí  fins  a  la  cobertura 
definitiva  de  la  plaça  de  l’escala  d’Administració  Especial,  Subescala  Tècnica, 
Classe Tècnic  Mitjà,  per  al  lloc  de tècnic  mitjà  de Sistemes d’Informació,  amb 
efectes del dia 23 de març de 2020. 

Tercer.-  Adscriure provisionalment al funcionari interí senyor JMPC en el lloc de 
treball núm. 407 de Tècnic de Sistemes, grup A2, complement de destí 20 i amb 
una puntuació de 323 punts, segons la valoració dels llocs de treball, a l’Àrea de 
Governança i Economia, amb efectes del dia 23 de març de 2020. 

Quart.- Aprovar la despesa de 31.994,22 € en concepte de retribucions salarials i 
costos  de  Seguretat  Social,  amb el  compromís  de  consignació  pressupostària, 
corresponent a la duració de la vinculació administrativa de caràcter interí. 

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

Sisè.-  Publicar aquest nomenament al  BOPB i  al  DOGC i  donar compte al  ple 
municipal en la primera sessió que tingui en compliment del que dicta l’article 291.3 
del Decret Legislatiu 2/2003. 

Setè.-  Notificar  aquest  acord  a  la  persona  interessada,  als  departaments 
d’Ocupació, d’Economia i Sistemes d’Informació. 

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

2.0.16 Donar  compte del  decret  2020LLDR000423,  de data  23 de març, 
d’acceptar  el  cessament  com  a  funcionària  interina  per  renúncia 
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voluntària de la senyora MBM, amb efectes del dia 31 de març de 2020. 
(G0232020000046)

“Expedient número: G0232020000046 Cessament per renúncia de la senyora 
MBM. 
Tràmit relacionat: Acceptar el cessament com a funcionària interina per renúncia 
voluntària de la senyora MBM, amb efectes del dia 31 de març de 2020.

Atès  que  en  data  16  de  març  de  2020  mitjançant  registre  d’entrada  núm. 
E2020007183 la senyora Mònica Bada Maristany demana el cessament voluntari 
al nostre Ajuntament a partir del dia 31 de març de 2020.

Atès que la senyora Bada és funcionària interina d’aquest Ajuntament, de l’escala 
Administració General, Subescala Aux. administrativa, plaça número 4, adscrita al 
lloc  de  treball  d’Administrativa,  amb  antiguitat  des  del  1  de  març  de  2017, 
actualment prestant els seus serveis a l’Àrea de Serveis a les Persones.

De conformitat amb allò disposat a l’article 10 del Reial Decret 5/2015, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), 
segons el qual el cessament dels funcionaris interins es produirà per les causes 
previstes en el article 63 de la mateixa, entre d’altres, la renuncia a la condició de 
funcionari de la persona interessada d’acord amb l’article 64 del TREBEP.

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

Atès  que  la  competència  pel  cessament  correspon  a  l’Alcaldia  per  exercir  la 
prefectura superior de tot el personal, de conformitat amb l’article 21 de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 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.- Acceptar el cessament com a funcionària interina per renúncia voluntària 
de la senyora Mònica Bada Maristany, amb efectes del dia 31 de març de 2020.

Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Tercer.- Comunicar l’acord a l’Àrea de Serveis a les persones, al departament de 
Sistemes d’Informació i a les seccions sindicals.”

2.0.17  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000460,  de  data  8  d’abril, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la pròrroga de 
la contractació temporal amb caràcter de màxima urgència com a oficial 
segona maquinista del senyor DGR, per un període equivalent a el de la 
durada efectiva de l’estat d’alarma. (G0232019000194)
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“Expedient número: G0232019000194 Contracte temporal màxima urgència 
com a oficial segona del senyor DGR. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat  i  la inajornabilitat en la 
pròrroga de la  contractació  temporal  amb caràcter  de màxima urgència  com a 
oficial segona maquinista del senyor DGR, per un període equivalent a el de la 
durada efectiva de l’estat d’alarma.

Mitjançant  Acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  10  d’octubre  de  2019, 
l’Ajuntament  va  aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació temporal amb caràcter de màxima urgència del senyor Dámaso Ginés 
Romero com oficial segona maquinista.

Atès que aquest contracte tenia una duració màxima de 6 mesos, amb efectes del 
dia 14 d’octubre de 2019 fins a la resolució de la convocatòria de la borsa de 
treball, que finalitza el proper 13 d’abril d’enguany.

Atenent l’actual situació de l’estat com a conseqüència del Reial Decret 463/2020, 
de data 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, amb la finalitat d’afrontar la 
situació d’emergència sanitària ocasionada pel coronavirus.

Vist que el mateix Reial Decret en la seva Disposició Addicional Tercera contempla 
la suspensió dels terminis administratius per a la continuïtat de la tramitació dels 
procediments  iniciats  per  les  entitats  de  sector  públic.  D’aquesta  manera,  els 
processos selectius  iniciats  per  aquesta  corporació  s’han vist  suspesos,  per  la 
limitació de la llibertat de circulació de les persones.

Atès que en aquest sentit, s’ha suspès la convocatòria per a la creació d’una borsa 
de treball d’oficials de segona per a la Brigada municipal, publicada al BOPB de 
data  30  de  gener  de  2020  (CVE  2020002712),  que  tenia  l’al·licient  de  donar 
cobertura pel  procés legalment  establert  a aquesta vacant  coberta per màxima 
urgència. 

Vist  que  l’article  3  de  l’esmentat  Reial  Decret  preveia  una  duració  de  l’estat 
d’alarma de 15 dies naturals, i que mitjançant el Reial Decret 476/2020, de data 27 
de març, s’ha prorrogat l’estat d’alarma fins el proper 12 d’abril i, ja s’ha anunciat 
una pròrroga fins el proper dia 26 d’abril amb la possibilitat de noves pròrrogues.

Atès  que  el  Cap  d’Espais  Públics  i  Serveis  Municipals  ha  emès  informe  per 
proposar, de manera urgent, excepcional i inajornable, la prorroga per un període 
igual  a  la  duració  de  l’estat  d’alarma  en  vigor  de  la  contractació  de  màxima 
urgència, degut a la força major de l’estat d’alarma i a la impossibilitat de donar 
cobertura pel procediment legalment establert, que es troba suspès.

Vist l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i Organització, conforme s’ha de 
determinar  que  és  una  situació  excepcional  derivada  d’una  crisi  sanitària  del 
COVID-19,  que  ha  comportat  la  declaració  de  l’estat  d’alarma  pel  Govern  de 
l’Estat, que té la consideració d’extraordinària, com per a integrar el concepte de 
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força major, o sigui, una situació imprevisible, que ha comportat la suspensió del 
procés  selectiu  iniciat  per  regularitzar  la  contractació  de  màxima  urgència 
realitzada i, que per garantir la prestació d’un servei essencial com el manteniment 
dels  espais  públics i  els  servei  municipal  de la brigada municipal,  l’Ajuntament 
necessita que es prorrogui el contracte laboral per obra o servei determinat, per un 
període equivalent a el de la durada efectiva de l’estat d’alarma, per garantir la 
resolució  del  procés  selectiu  suspès  i,  d’aquesta  manera  regularitzar  la 
contractació temporal de màxima urgència.

Atès el que disposen els articles 7 i 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30  
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, en relació als articles 14 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en relació amb l’article 2 del  
Reial  Decret  2720/1998,  de  18  de  desembre,  pel  que  es  desenvolupa  l’article 
15.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el  
Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en matèria de contractes de 
duració determinada.

Vist  el  contingut  dels  articles  291.3  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  en  relació  a 
l’article 11 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat públic, l’article 125.2 del Decret 
Legislatiu 1/1997.

Vist  l’informe  emès  per  l’Interventor  municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària.

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

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

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 urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la pròrroga de 
la contractació temporal amb caràcter de màxima urgència, en base a l’informe 
emès pel Cap d’Espais Públics i Serveis Municipals.
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Segon.-  Prorrogar  la  contractació  temporal  a  temps  complert  amb caràcter  de 
màxima urgència, en la modalitat d’obra i servei, al senyor Dámaso Ginés Romero, 
enquadrat en el grup de classificació AP, nivell de destinació 12, amb 168 punts 
segons la valoració de llocs de treball vigents, adscrit provisionalment al lloc de 
treball d’Oficial segona maquinista (número 81), amb efectes del dia 14 d’abril de 
2020 i per un període equivalent a el de la durada efectiva de l’estat d’alarma, per 
garantir la resolució del procés selectiu suspès i, d’aquesta manera regularitzar la 
contractació temporal de màxima urgència.

Tercer.-  Aprovar  la  despesa  de  4.703,94€  en  concepte  de  salaris  i  Seguretat 
Social amb el comprimís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del contracte laboral.

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

Sisè.-  Comunicar  als  departaments  d’Espais  Públics  i  Serveis  Municipals, 
d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.18  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000473,  de  data  14  d’abril,  
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 
d'estat d'alarma per a la gestió de la situació 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 
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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.

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000441  de  data  30  de  març  de  2020, 
l’Ajuntament  va  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 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, l’equip de serveis socials per atenció a 
urgències socials, la brigada municipal i el servei de neteja. 

Vist  el  Reial  Decret  487/2020,  de  10  d’abril,  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.

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 
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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 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. 

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.

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,
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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, que s’estendrà fins a les 00:00 del dia 
26 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:
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.

Que s’estendrà fins a les 00:00 del dia 26 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, 
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que s’estendrà fins a les 00:00 del dia 26 d’abril de 2020, data a partir de la qual es  
determinarà la continuïtat o no d’aquestes mesures, mitjançant Decret.

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

Cinquè.-  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.

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.”

2.0.19  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000485,  de  data  23  d’abril,  
d’aprovar  la  despesa  i  adjudicació  del  contracte  menor  del  servei  de 
neteja de les dues residències de gent gran, Sophos i Primitiva Barba, del 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (CTME2020000019)

“Expedient número: CTME2020000019 contracte menor del servei de neteja 
de les dues residències de gent gran, Sophos i Primitiva Barba, del terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit:  Aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
neteja de les dues residències de gent gran, Sophos i Primitiva Barba, del terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts.

D’acord amb el que estableix l’article 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic 
espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2017/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), es podran adjudicar directament a 
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional 
necessària els contractes per amb valor estimat inferior a 40.000,00 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000,00 euros, quan es tracti de contractes de 
serveis o subministraments.
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 118 de la Llei 9/2017, (LCPS), en els 
contractes menors que es defineixin a l’article 131.3, la tramitació de l’expedient 
exigirà l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte, 
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.

En  data  15  d´abril  de  2020,  el  cap  d’espai  públic  i  serveis  municipals  emet 
l’informe, que s’adjunta a l’expedient, sobre la necessitat a cobrir, la no possibilitat 
de fer-ho amb recursos propis de l’Ajuntament i de que no s’està alterant l’objecte 
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació.

mailto:rrhh@svh.cat
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Consta  en  l’expedient  informe  d’Intervenció  sobre  la  disponibilitat  de  crèdit  i 
conforme el contractista no ha subscrit més contractes menors, que individualment 
o conjuntament superin les xifres abans esmentades.

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 despesa pel contracte menor del servei de neteja de les dues 
residències de gent gran, Sophos i Primitiva Barba, del terme municipal de Sant 
Vicenç dels Horts., descrit a l’informe del cap d’espai públic i serveis municipals, 
per un import total de 9.235,59 euros més l’IVA corresponent de 1.939,47 €, fent 
un total de 11.175,06 a càrrec del pressupost municipal.

Segon.-  Aprovar,  d’acord  amb  el  previst  als  articles  118  i  131.3  Llei  9/2017, 
(LCPS), l’adjudicació de l’anterior contracte menor de servei, a favor de l’empresa 
IBERTRAC, SL, per un import de 9.235,59 euros més l’IVA corresponent, d’acord 
amb la proposició que consta en l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Tercer.- Aprovar la vigència del contracte pel període de 6 setmanes.

Quart.-  S’eximeix a l’empresa que es contracta de dipositar la garantia definitiva 
per tractar-se d’un contracte menor.

Cinquè.- El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a 
la normativa vigent en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa al  
tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes  dades  i,  en 
especial,  les  contingudes  a  l'article  81  del  REGLAMENT  (UE)  2016/679  del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les  
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
de Protecció de dades), pel qual l’encarregat del tractament ha d’oferir suficients 
garanties en allò referent a coneixements especialitzats, fiabilitat i  recursos, per 
l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives que compleixin els requisits del 
Reglament, inclosa la seguretat del tractaments. 

Per tal d’acreditar que el contractista compleix amb la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades personals haurà de presentar l’adhesió de l’encarregat al 
codi  de  conducta  aprovat,  una  certificació  que  demostri  el  compliment  de  les 
obligacions per part del responsable, o qualsevol altre mecanisme que justifiqui el  
compliment d’aquesta normativa.

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa 
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter 
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personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les 
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de 
l'activitat o servei prestat.

Sisè.-  Publicar  aquest  acord  d’adjudicació  definitiva  al  perfil  del  contractant  en 
base a l’article 63.4 de la Llei 9/2017 (LCPS).

Setè.-  Notificar  el  present  acord  a  l’empresa  adjudicatària  i  comunicar-ho  al 
Departament d’Intervenció de la Corporació.”

2.0.20  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000492,  de  data  24  d’abril,  
d’aprovar l’aixecament de la suspensió de la celebració de la Junta de 
Govern Local i la finalització de l’avocació aprovades pel decret d’alcaldia 
núm.  2020LLDR000401,  de  16  de  març  i  reprendre  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:  Aprovar l’aixecament de la suspensió de la celebració de la 
Junta de Govern Local i la finalització de l’avocació aprovades pel decret d’alcaldia 
núm. 2020LLDR000401, de 16 de març i reprendre les competències delegades a 
la Junta de Govern Local.

Mitjançant  decret  d’alcaldia  núm.  2020LLDR000401,  de  16  de  març  de  2020, 
l’alcalde va aprovar la suspensió de la celebració del ple ordinari i de les juntes de 
govern local  durant  la  vigència  de l’estat  d’alarma aprovat  pel  Reial  decret  llei  
463/2020,  de  14  de  març  i  la  conseqüent  avocació  en  favor  de  l’alcalde  o  si  
s’escau dels alcaldes accidentals de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local. 

Aquest decret es va formalitzar com a conseqüència de la situació d’emergència 
ocasionada pel COVID-19, que va fer necessària la declaració per part del govern 
estatal de l’estat d’alarma, i que conjuntament amb altres disposicions posteriors, 
van comportar l’aplicació de tot un conjunt de mesures restrictives en la llibertat de 
circulació de les persones al lloc de treball, per tal de protegir la salut i seguretat 
dels ciutadans i ciutadanes i contenir la progressió de la malaltia i que evidentment 
impossibilitaven la celebració d’aquests òrgans col·legiats.

Per aquest motiu el Govern de la Generalitat va aprovar a la Disposició addicional 
3 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, 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),  va  facultar  a  l’alcalde  per  constituir,  celebrar  sessions  i  
adoptar  acords  a  distancia  per  mitjans  electrònics  i  telemàtics,  sempre  i  quan 
apreciï  la  concurrència  de  situacions  excepcionals  de  força  major,  greu  risc 
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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.

Atès que és indubtable la concurrència d’aquestes situacions excepcionals com a 
conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisis  sanitària  causada  pel  COVID-19,  aquesta  alcaldia  va  convocar  un  ple 
telemàtic que es va celebrar el dia 16 d’abril de 2020, de conformitat amb el que 
disposa l’article 46 de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local.

En el mateix sentit, es considera convenient aixecar la suspensió de la celebració 
de les juntes de govern local i donar per finalitzada l’avocació de les competències 
delegades a la junta de govern local,  per  tal  de reprendre la  delegació  de les 
competències aprovada al decret d’alcaldia núm. 2019LLDR001011 de 25 de juny 
de 2019.

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’aixecament  de la suspensió de la celebració de la Junta de 
Govern Local  aprovada pel  decret  d’alcaldia núm. 2020LLDR000401,  de 16 de 
març de 2020. 

Segon.- Aprovar la finalització de l’avocació a favor d’aquesta alcaldia i si s’escau 
dels alcaldes accidentals, aprovada per l’esmentat decret de 16 de març de 2020 i 
en conseqüència reprendre les competències delegades a favor de la junta de 
govern local pel decret d’alcaldia núm. 2019LLDR001011 de 25 de juny de 2019.

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.”
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2.0.21 Donar compte del  decret  2020LLDR000497,  de data 30 d’abril,   i 
rectificat pel decret 2020LLDR000499, de 7 de maig,  d’aprovar prorrogar 
les  mesures  adoptades  pel  Decret  núm.  2020LLDR000473  de  data  14 
d’abril 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, aprovar el Protocol 
de  Mesures  pel  Restabliment  Progressiu  del  Treball  Presencial  del 
personal públic (PMRPP) i aprovar el restabliment progressiu del treball 
presencial de les persones dels serveis públics d’acord amb les mesures 
organitzatives i preventives establertes al PMRPTP. (G0232020000045)

“Expedient número: G0232020000045 Serveis mínims i bàsics per la 
declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 
Tràmit  relacionat:  Prorrogar  les  mesures  adoptades  pel  Decret  núm. 
2020LLDR000473 de  data  14  d’abril  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, aprovar el 
Protocol  de  Mesures  pel  Restabliment  Progressiu  del  Treball  Presencial  del 
personal públic (PMRPP) i aprovar el restabliment progressiu del treball presencial 
de les  persones  dels  serveis  públics  d’acord  amb les  mesures organitzatives  i 
preventives establertes al PMRPTP.

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.

Mitjançant Decret núm. 2020LLDR000473 de data 14 d’abril 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 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 i, va establir, com a mesura 
excepcional,  el  funcionament  dels  serveis  municipals  mitjançant  la  comunicació 
telefònica, telemàtica o electrònica, a excepció dels serveis públics relacionats. 

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 
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que permetin el desenvolupament de la relació laboral o funcionarial per mitjans no 
presencials sempre que això sigui possible.
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  487/2020,  de  10  d’abril,  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 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
aprovat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 

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 garantir la integració d’aquestes actuacions amb 
el sistema autonòmic de protecció civil. 

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. 

Vist el Protocol de Mesures pel Restabliment Progressiu del Treball Presencial del 
personal  públic  d’aquest  Ajuntament  elaborat  pel  departament  de  Recursos 
Humans, en compliment dels deures en matèria de prevenció de riscos laborals, 
que té com a finalitat adoptar mesures organitzatives i preventives per reduir el risc 
de contagi per virus (COVID-19) en el personal públic de l’Ajuntament, que consta 
a l’expedient. 

En data 28 d’abril de 2020, el Comitè de Seguretat i Salut Laboral va aprovar el  
Protocol  de  Mesures  pel  Restabliment  Progressiu  del  Treball  Presencial  del 
personal públic aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut Laboral, com òrgan paritari  
i  col·legiat  de  participació  destinat  a  la  consulta  regular  i  periòdica  de  les 
actuacions de l'Ajuntament en matèria de prevenció de riscos. 

Vistos  els  Plans  de  Contingències  elaborats  pels  diferents  departaments  per 
garantir la prestació dels serveis públics municipals. 

Atès que 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. 
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Atès que l’article 6 del  Reial  Decret 463/2020, de 14 de març estableix:  “Cada 
Administració  conservarà les  competències  que li  atorgui  la  legislació  vigent  en la  
gestió ordinària dels seus serveis per 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  
sens perjudici d’allò establert als articles 4 i 5.” 

Vist el procediment d’actuació pels serveis de prevenció de riscos laborals front a 
l’exposició al SARS-CoV-2. 

Vist el procediment sobre especial sensibilitat amb relació al coronavirus Covid-19 
elaborat  pel  servei  de  vigilància  de  la  salut  del  servei  de  prevenció  aliè  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

Vista la Instrucció de la Secretaria General  de Funció Pública sobre Mesures i 
Línies d’Actuació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals front al Covid-19 
cara a la reincorporació presencial del Personal de data 22 d’abril de 2020. 

Vist  que  l’informe emès  pel  Cap de  Recursos  Humans  i  Organització  proposa 
aprovar l’excepcionalitat a la suspensió dels terminis administratius prevista a la 
DA 3ª del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, modificada pel Reial decret 
llei  465/2020,  de  17  de  març,  en  relació  al  tràmit  objecte  d’aquest  acord,  per 
tractar-se d’un fet estretament vinculat a l’estat d’alarma. 

Vist que l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985 assigna a l’Alcalde la prefectura superior 
de tot el personal. 

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.-  Aprovar  l’excepcionalitat  a  la  suspensió  dels  terminis  administratius 
prevista a la DA 3ª del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, modificada pel  
Reial decret llei  465/2020, de 17 de març, en relació al tràmit  objecte d’aquest 
acord, per tractar-se d’un fet estretament vinculat a l’estat d’alarma. 

Segon.-  Prorrogar les mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000473 de 
data 14 d’abril 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 
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de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, que s’estendrà fins a les 00:00 del dia 
10 de maig de 2020, data a partir de la qual es determinarà la continuïtat o no 
d’aquestes mesures, mitjançant Decret, amb efectes de data 27 d’abril de 2020. 

Tercer.-  Aprovar el Protocol de Mesures pel Restabliment Progressiu del Treball 
Presencial  del  personal  públic  (PMRPTP)  i,  conseqüentment  l’aplicació  de  les 
mesures organitzatives i preventives establertes. 

Quart.-  Aprovar el restabliment progressiu del treball presencial de les persones 
dels  serveis  públics  d’acord  amb  les  mesures  organitzatives  i  preventives 
establertes al PMRPTP, prèvia comunicació al Comitè de Seguretat i Salut Laboral, 
sempre que siguin garantides les mesures preventives de protecció personal i de 
l’entorn físic establertes en aquest protocol, que es relacionen a continuació: 

1 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. 

2 Servei de Consergeria:
De  les  dependències  municipals  de  l’Ajuntament  (pl.  de  la  vila,  núm.  1), 
l’edifici municipal de la Foneria (Cr. del Claverol, núm. 6-8) i l’edifici del 
Molí dels Frares (pl. del Molí, s/n.), dins d’aquests, 1 conserge presencial pel 
matí  de  9  a  14  hores,  la  resta  de  personal  públic  a  disposició  del  cap  o 
responsable.

3  Servei  de  consergeria  escoles  públiques:  tot  el  personal  adscrit  al  servei 
realitzarà  presencialment  una  revisió  setmanal  del  centre  escolar,  comunicant 
l’estat  de  manteniment  i  conservació,  les  tasques  i  treballs  realitzats  al  cap 
d’educació. 

4 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. 

5 Brigada municipal: 
Tot el personal adscrit al servei realitzarà presencialment la seva tasca segons el 
calendari elaborat per garantir el manteniment i conservació de la via pública i els 
edificis municipals. 

6 Servei de neteja: 
Tot el personal adscrit al servei realitzarà presencialment la seva tasca segons el 
calendari elaborat per garantir la neteja diària dels centres de treball oberts, més 
intensament aquells llocs de treball que siguin ocupats de manera presencial. 
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7  Serveis  administratius  i  tècnics dels  diferents  departaments i  serveis  públics: 
Establir amb caràcter general el funcionament dels serveis municipals mitjançant la 
comunicació telefònica, telemàtica o electrònica. 

Sens perjudici de l’anterior, el personal adscrit als serveis que no tingui els mitjans 
per teletreballar o que vulgui realitzar treball presencial tindrà que reincorporar-se 
al seu lloc de treball, prèvia comunicació al seu superior jeràrquic, que el posaran 
en coneixement del departament de Recursos Humans. 

Cinquè.-  Requerir  a  les  persones  responsables  dels  diferents  departaments  i 
serveis  públics que actualitzin els corresponents Plans de Contingència amb la 
implementació de les mesures organitzatives i preventives establertes al PMRPTP.
 
Sisè.- Donar compte al Ple municipal en la primera sessió que tingui. 
Setè.-  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.”

2.0.22 Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de data 21 de maig de 2020, 
d’acord amb l’article 207 del RD 2/2004, de 5 de març i d’acord amb l’article 22 
de  les  Bases  d’Execució  de  l’Ajuntament  de  l’exercici  2020,  de  l’estat 
d’execució  del  pressupost  municipal  del  primer  trimestre  de  2020,  segons 
llistats annexos.”

2.0.23 D’acord amb l'estat d'alarma i la declaració d'emergència, segons decret 
d’alcaldia  2020LLDR000399, data 13 de març de 2020, es dona compte dels 
contractes menors període 13/03/2020_11/05/2020, per despeses relacionades 
amb la pandèmia del COVID-19, segons llistat annexo.

17/04/2020 28,50 A46103834 MERCADONA, SA DR COVID19 
Compra ampolles suc per fer proteccions 
facials 

09/04/2020 30,01 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 
19 Paquets de bosses Albal de 50 un.per 
embutxacar mascaretes pandemia Covid 19 

03/04/2020 639,40 X4086679Q YAN YAN XU DR COVID19 
Material dives per confeccionar vestuari i 
mascaretes pandèmia.

20/03/2020 102,90 20795576B 
PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN 
MARIA 

DR COVID19 
Gel hidroalcohòlic Flusek 100 ml. Protecció 
Civil - Policia Local

03/04/2020 114,95 A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA DR COVID19 
Subministrament toner HP ORIGINAL 
CF226A. BANC ALIMENTS

24/04/2020 270,00 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 
200 paquets de 50 unitats de bosses diverses 
Albal (1'35€ per unitat)

08/05/2020 5,00 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 Augment per error de transcripció 

08/05/2020 33,60 37361956C CASANOVAS PUJADAS, JAUME DR COVID19 Cinta de balissament 200 ml. Parcs diversos.

23/04/2020 11.175,06 B08737512 IBERTRAC SL DR COVID19 
Sevei neteja tres residencies gent gran 
municipals

09/04/2020 50,00 B66225905 TELETEST MEDICAL SL DR COVID19 Subm 15 mostres biollògiques COVID19 

17/04/2020 622,55 B25381161 NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL DR COVID19 
Liquid desinfectant per als carrers EKO 
HIGIEN 272

24/04/2020 907,50 A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN SA DR COVID19 paperes diverses amb tapes i pedal 40l 

17/04/2020 108,00 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 80 paquets bosses albal 

mailto:rrhh@svh.cat
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30/04/2020 622,50 B25381161 NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL DR COVID19 
200 litres Desifectant Eko higien 272 preparat 
amb hipoclorit sòdic pur

08/05/2020 544,50 35079641H GARCIA OLMO, RAFAEL DR COVID19 
Armilles lleugeres reixeta amb dues es 
tampacións. Xarxa voluntaris Covid19

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 
cornavirus 

08/05/2020 396,09 B67529131 NETTURIS SL DR COVID19 
Contractació urgent de neteja i desinfec ció 
del parc mòbil de vehicles de Polici a Local i 
Protecció Civi

27/03/2020 233,95 B67529131 NETTURIS SL DR COVID19 
Contractació urgent de neteja i desinfec ció 
del parc mòbil de vehicles de Polici a Local i 
Protecció Civil.

03/04/2020 481,58 A08045585 LUXANA SA DR COVID19 200 gels hidro-alcoholic Luxana 250 ml 

20/03/2020 1.059,96 B64009921 ARSIT CLEANING MACHINES SL DR COVID19 Gel hidroalcohòlic antiviric 500 ml. 

08/05/2020 457,38 38483167G 
SOL SUCARRATS MANUEL 
SALVADOR 

DR COVID19 
Material escolar bàsic curs 2019 - 2020 per 
els alumnes més vulnerables "COVID" 

27/03/2020 160,93 B60221652 CODIBAIX SL DR COVID19 Guants nitril i gel hidroalcohòlic Ad. general.

09/04/2020 122,51 20795576B 
PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN 
MARIA 

DR COVID19 
25 unitats de gel hidroalcoholic 100 ml Policia 
Local

09/04/2020 1.600,00 B66225905 TELETEST MEDICAL SL DR COVID19 Subm 15 mostres biollògiques COVID19 

08/05/2020 332,15 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Sub. col. adhesius alta adherència en pa 
peres repartides en diversos edificis

08/05/2020 128,26 A64406200 
SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA 
LA NOVA 2007 SAL 

DR COVID19 Ulleres panoràmiques transparents 590-1 

24/04/2020 3.811,50 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Mampares protecció policarbonat 6mm 
diferents mides. Oficines edificis

24/04/2020 4.800,00 A08568057 
COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT 
SA 

DR COVID19 Mascaretes tipus quirúrgica. 5000 unitat 

24/04/2020 368,81 B25381161 NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL DR COVID19 
Ampolles diverses de gel hidroalcoholic 1 litre 
amb dosificador.

11/05/2020 3.335,04 B58945585 ROLYMS VALLES SL DR COVID19 Mascaretes ergonòmiques Moldex FFP2 

05/05/2020 223,37 B60221652 CODIBAIX SL DR COVID19 
Granotes de polipropilè i guants de làtex i 
nitril.

24/04/2020 586,13 A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN SA DR COVID19 
Ampolles diverses de gel hidroalcoholic de 
1/2 litres

24/04/2020 1.015,67 A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA DR COVID19 Termometres diversos infrarrojos 

08/05/2020 4.930,00 A08568057 
COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT 
SA 

DR COVID19 Mascareta higiènica 3 capes amb gomes 

02/04/2020 16.500,00 B60936549 ENDERMAR, SL DA COVID19 Servei de menjador usuaris beques escoles

23/04/2020 50.000,00 DA COVID19 
Convoctoria ajuts families afectades per 
expte ERO-ERTO per causes Covid19 

03/04/2020 308,19 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Subm 2 pantalles protectores de metraquilat 
de 5mm gruix (1000*800)

07/05/2020 7.571,45 A78053147 
TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES 
SAU 

JG COVID19 
Adquisició 12 portàtils pel teletreballs pel 
COVID19

2.0.24 Donar  compte del  decret  2020LLDR000511,  de data  18 de maig, 
d’aprovar  prorrogar  les  mesures  adoptades  pel  Decret  núm. 
2020LLDR000497 de data 30 d’abril 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 i prorrogar el restabliment progressiu del treball presencial de les 
persones  dels  serveis  públics  d’acord  amb  les  mesures  organitzatives 
preventives establertes al PMRPTP i amb els plans de contingències de cada 
departament. (G0232020000045)

“Expedient número: G0232020000045 Serveis mínims i bàsics per la declaració 
d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel  
COVID-19. 
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Tràmit  relacionat:  Prorrogar  les  mesures  adoptades  pel  Decret  núm. 
2020LLDR000497 de  data  30  d’abril  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 i prorrogar el  
restabliment progressiu del treball presencial de les persones dels serveis públics 
d’acord amb les mesures organitzatives preventives establertes al PMRPTP i amb 
els plans de contingències de cada departament.

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000400  de  data  15  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.

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 dia 17 
de març i fins a les 00:00 del dia 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 
relacionats. 

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000441  de  data  30  de  març  de  2020, 
l’Ajuntament  va  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 i, 
va establir,  com a mesura excepcional, el funcionament dels serveis municipals 
mitjançant  la  comunicació  telefònica,  telemàtica  o  electrònica,  a  excepció  dels 
serveis públics relacionats. 
Mitjançant Decret núm. 2020LLDR000473 de data 14 d’abril 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 dia 30 de març i fins a les 
00:00  del  dia  26  d’abril  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 relacionats.

Mitjançant Decret núm. 2020LLDR000497 de data 30 d’abril 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 dia 30 de març i fins a les 
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00:00 del  dia  10 de maig 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 relacionats.

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.

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  487/2020,  de  10  d’abril,  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 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
aprovat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Vist el Reial Decret 514/2020, de 8 maig, pel qual s’aprova la 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  de crisi  sanitària  ocasionada pel 
COVID-19.

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 garantir la integració d’aquestes actuacions amb 
el sistema autonòmic de protecció civil. 

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.

Vist  que en data 28 d’abril  de 2020, el Comitè de Seguretat i  Salut Laboral va 
aprovar el Protocol de Mesures pel Restabliment Progressiu del Treball Presencial 
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del persona públic, aprovat com a òrgan paritari i col·legiat de participació destinat 
a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’Ajuntament en matèria de 
prevenció de riscos.

Vistos  els  Plans  de  Contingències  elaborats  pels  diferents  departaments  per 
garantir la prestació dels serveis públics municipals. 

Atès que 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.

Atès que l’article 6 del  Reial Decret 463/2020, de 14 de març estableix:  “Cada 
Administració conservarà les competències que li atorgui la legislació vigent en la  
gestió ordinària dels seus serveis per 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 sens perjudici d’allò establert als articles 4 i 5.” 

Vist el procediment d’actuació pels serveis de prevenció de riscos laborals front a 
l’exposició al SARS-CoV-2.

Vist el procediment sobre especial sensibilitat amb relació al coronavirus Covid-19 
elaborat  pel  servei  de  vigilància  de  la  salut  del  servei  de  prevenció  aliè  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

Vista la Instrucció de la Secretaria General  de Funció Pública sobre Mesures i 
Línies d’Actuació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals front al Covid-19 
cara a la reincorporació presencial del Personal de data 22 d’abril de 2020. 

Vist  que  l’informe emès  pel  Cap de  Recursos  Humans  i  Organització  proposa 
aprovar l’excepcionalitat a la suspensió dels terminis administratius prevista a la 
DA 3ª del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, modificada pel Reial decret 
llei  465/2020,  de  17  de  març,  en  relació  al  tràmit  objecte  d’aquest  acord,  per 
tractar-se d’un fet estretament vinculat a l’estat d’alarma. 

Vist que l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985 assigna a l’Alcalde la prefectura superior 
de tot el personal. 

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,
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RESOLC:

Primer.-  Aprovar  l’excepcionalitat  a  la  suspensió  dels  terminis  administratius 
prevista a la DA 3ª del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, modificada pel  
Reial decret llei  465/2020, de 17 de març, en relació al tràmit  objecte d’aquest 
acord, per tractar-se d’un fet estretament vinculat a l’estat d’alarma.

Segon.-  Prorrogar les mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000497 de 
data 30 d’abril 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, que s’estendrà fins a les 00:00 del dia 
24 de maig de 2020, data a partir de la qual es determinarà la continuïtat o no 
d’aquestes mesures, mitjançant Decret, amb efectes de data 11 de maig de 2020.

Tercer.- Prorrogar el restabliment progressiu del treball presencial de les persones 
dels  serveis  públics  d’acord  amb  les  mesures  organitzatives  i  preventives 
establertes al PMRPTP, prèvia comunicació al Comitè de Seguretat i Salut Laboral, 
sempre que siguin garantides les mesures preventives de protecció personal i de 
l’entorn físic establertes en aquest protocol, que es relacionen a continuació: 

1 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. 

2 Servei de Consergeria: 
De les dependències municipals de l’Ajuntament (pl. de la vila, núm. 1), l’edifici  
municipal de la Foneria (Cr. del Claverol, núm. 6-8), edifici del Molí dels Frares (pl.  
del Molí, s/n.) i el centre socioeducatiu el Rocío (Cr. Benicarlo, núm. 39-43.), dins 
d’aquests, 1 conserge presencial pel matí de 9 a 14 hores i, en el cas del centre 
socioeducatiu el Rocío, també, torn de tarda de 14 a 19 hores, la resta de personal  
públic a disposició del cap o responsable. 

3  Servei  de  consergeria  escoles  públiques:  tot  el  personal  adscrit  al  servei 
realitzarà  presencialment  una  revisió  setmanal  del  centre  escolar,  comunicant 
l’estat  de  manteniment  i  conservació,  les  tasques  i  treballs  realitzats  al  cap 
d’educació. 

4 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. 

5 Brigada municipal: 
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Tot el personal adscrit al servei realitzarà presencialment la seva tasca segons el 
calendari elaborat per garantir el manteniment i conservació de la via pública i els 
edificis municipals. 

6 Servei de neteja: 
Tot el personal adscrit al servei realitzarà presencialment la seva tasca segons el 
calendari elaborat per garantir la neteja diària dels centres de treball oberts, més 
intensament aquells llocs de treball que siguin ocupats de manera presencial. 

7 Serveis administratius i tècnics dels diferents departaments i serveis públics:
Establir amb caràcter general el funcionament dels serveis municipals mitjançant la 
comunicació telefònica, telemàtica o electrònica. 

Sens perjudici de l’anterior, el personal adscrit als serveis que no tingui els mitjans 
per teletreballar o que vulgui realitzar treball presencial tindrà que reincorporar-se 
al seu lloc de treball, prèvia comunicació al seu superior jeràrquic, que el posaran 
en coneixement del departament de Recursos Humans.

Quart.- Requerir a les persones responsables dels diferents departaments i serveis 
públics  que  actualitzin  els  corresponents  Plans  de  Contingència  amb  la 
implementació de les mesures organitzatives i preventives establertes al PMRPTP.
Cinquè.- Donar compte al Ple municipal en la primera sessió que tingui.

Sisè.-  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.

Setè.- 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,  Servei  de 
Prevenció  Aliè,  Consell  Assessor  del  Pla  de  Protecció  Civil  Municipal  de  Sant 
Vicenç dels Horts i a totes les seccions sindicals d’aquest Ajuntament.”

2.0.25 Donar  compte del  decret  2020LLDR000516,  de data  20 de maig, 
d’aprovar  la  suspensió  temporal  de  les  activitats  públiques,  festes  i 
concentracions. (M1252020000010)

 
“Expedient  número:  M1252020000010  Suspensió  temporal  de  les  activitats 
públiques, festes i concentracions. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  suspensió  temporal  de  les  activitats  públiques, 
festes i concentracions.

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  per 
altres Reials Decrets Estatals.

mailto:rrhh@svh.cat


Ple 21/05/2020

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  
preveu, entre d’altres, a l’apartat 5 de l’article 10, la suspensió de les revetlles,  
desfilades i festes populars.

D’altra banda, l’article 6 d’aquest mateix Reial Decret 463/2020, 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.

Atès que els posteriors Reials decrets estatals que han prorrogat l’estat d’alarma i 
modificat algunes de les mesures adoptades, mantenen la suspensió de les festes 
descrita anteriorment.

Vist que en data 12 de maig de 2020, la taula de cultura va considerar en la seva 
majoria la possibilitat d’anul·lar les festes i activitats públiques.

Vist que en data 13 de maig de 2020, la taula de barris va expressar en la seva 
majoria la seva conformitat suspendre les activitats lúdiques previstes aquest estiu.

Vist que en data 15 de maig de 2020, en reunió celebrada amb algunes empreses 
d'àmbit cultural de Sant Vicenç dels Horts que habitualment participen en la Festa 
Major es va reflexionar  sobre la conveniència o no de celebrar la Festa Major 
d’Estiu  d’enguany,  arribant  a  la  conclusió  que,  per  una qüestió  de  prudència  i  
prioritzant la salut, el més raonable seria no celebrar aquests actes festius, atesa la 
impossibilitat  de  complir  les  mesures  sanitàries  aprovades  pels  diferents  Reial 
decrets estatals com a conseqüència de la COVID-19.

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  aprovar 
l’esmentada suspensió per interès general.
Atès l'article 21 apartat m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, pel qual l'alcalde és el  
president de la corporació i pot 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 immediata 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.

RESOLC:
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Primer.  Aprovar  l’excepcionalitat  a  la  suspensió  dels  terminis  administratius 
prevista a la Disposició Addicional 3ª del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
modificada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, en relació al tràmit objecte 
d’aquest acord, per ser indispensable per la protecció de l’interès general.

Segon.  Suspendre tots els actes institucionals públics, festes i concentracions a 
espais  públics  o  instal·lacions  municipals  (equipaments,  dependències,  etc.), 
incloses les festes majors dels barris, les revetlles i la festa major d’estiu, fins el 31 
de juliol de 2020.

Tercer. Notificar aquest acord als membres de les taules de barris i de cultura i a 
totes les entitats que habitualment participen en les festes de barri i la Festa Major.

Quart. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de ple que se celebri.”

2.0.26  D’acord amb l'estat d'alarma i la declaració d'emergència, segons 
decret  d’alcaldia  2020LLDR000399,  data  13  de  març  de  2020,  es  dona 
compte  dels  contractes  menors  període  13/03/2020_20/05/2020,  per 
despeses  relacionades  amb  la  pandèmia  del  COVID-19,  segons  llistat 
annexo.

17/04/2020 28,50 A46103834 MERCADONA, SA DR COVID19 
Compra ampolles suc per fer proteccions 
facials 

09/04/2020 30,01 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 
19 Paquets de bosses Albal de 50 un.per 
embutxacar mascaretes pandemia Covid 19 

03/04/2020 639,40 X4086679Q YAN YAN XU DR COVID19 
Material dives per confeccionar vestuari i 
mascaretes pandèmia.

20/03/2020 102,90 20795576B 
PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN 
MARIA 

DR COVID19 
Gel hidroalcohòlic Flusek 100 ml. Protecció 
Civil - Policia Local

03/04/2020 114,95 A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA DR COVID19 
Subministrament toner HP ORIGINAL 
CF226A. BANC ALIMENTS

24/04/2020 270,00 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 
200 paquets de 50 unitats de bosses diverses 
Albal (1'35€ per unitat)

08/05/2020 5,00 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 Augment per error de transcripció 

08/05/2020 33,60 37361956C CASANOVAS PUJADAS, JAUME DR COVID19 Cinta de balissament 200 ml. Parcs diversos.

23/04/2020 11.175,06 B08737512 IBERTRAC SL DR COVID19 
Sevei neteja tres residencies gent gran 
municipals

09/04/2020 50,00 B66225905 TELETEST MEDICAL SL DR COVID19 Subm 15 mostres biollògiques COVID19 

17/04/2020 622,55 B25381161 NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL DR COVID19 
Liquid desinfectant per als carrers EKO 
HIGIEN 272

24/04/2020 907,50 A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN SA DR COVID19 paperes diverses amb tapes i pedal 40l 

17/04/2020 108,00 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 80 paquets bosses albal 

30/04/2020 622,50 B25381161 NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL DR COVID19 
200 litres Desifectant Eko higien 272 preparat 
amb hipoclorit sòdic pur

08/05/2020 544,50 35079641H GARCIA OLMO, RAFAEL DR COVID19 
Armilles lleugeres reixeta amb dues es 
tampacións. Xarxa voluntaris Covid19

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 
cornavirus 

08/05/2020 396,09 B67529131 NETTURIS SL DR COVID19 
Contractació urgent de neteja i desinfec ció 
del parc mòbil de vehicles de Polici a Local i 
Protecció Civi

27/03/2020 233,95 B67529131 NETTURIS SL DR COVID19 
Contractació urgent de neteja i desinfec ció 
del parc mòbil de vehicles de Polici a Local i 
Protecció Civil.

03/04/2020 481,58 A08045585 LUXANA SA DR COVID19 200 gels hidro-alcoholic Luxana 250 ml 

20/03/2020 1.059,96 B64009921 ARSIT CLEANING MACHINES SL DR COVID19 Gel hidroalcohòlic antiviric 500 ml. 

08/05/2020 457,38 38483167G 
SOL SUCARRATS MANUEL 
SALVADOR 

DR COVID19 
Material escolar bàsic curs 2019 - 2020 per 
els alumnes més vulnerables "COVID" 

27/03/2020 160,93 B60221652 CODIBAIX SL DR COVID19 Guants nitril i gel hidroalcohòlic Ad. general.
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09/04/2020 122,51 20795576B 
PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN 
MARIA 

DR COVID19 
25 unitats de gel hidroalcoholic 100 ml Policia 
Local

09/04/2020 1.600,00 B66225905 TELETEST MEDICAL SL DR COVID19 Subm 15 mostres biollògiques COVID19 

08/05/2020 332,15 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Sub. col. adhesius alta adherència en pa 
peres repartides en diversos edificis

08/05/2020 128,26 A64406200 
SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA 
LA NOVA 2007 SAL 

DR COVID19 Ulleres panoràmiques transparents 590-1 

24/04/2020 3.811,50 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Mampares protecció policarbonat 6mm 
diferents mides. Oficines edificis

24/04/2020 4.800,00 A08568057 
COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT 
SA 

DR COVID19 Mascaretes tipus quirúrgica. 5000 unitat 

24/04/2020 368,81 B25381161 NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL DR COVID19 
Ampolles diverses de gel hidroalcoholic 1 litre 
amb dosificador.

11/05/2020 3.335,04 B58945585 ROLYMS VALLES SL DR COVID19 Mascaretes ergonòmiques Moldex FFP2 

05/05/2020 223,37 B60221652 CODIBAIX SL DR COVID19 
Granotes de polipropilè i guants de làtex i 
nitril.

24/04/2020 586,13 A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN SA DR COVID19 
Ampolles diverses de gel hidroalcoholic de 
1/2 litres

24/04/2020 1.015,67 A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA DR COVID19 Termometres diversos infrarrojos 

08/05/2020 4.930,00 A08568057 
COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT 
SA 

DR COVID19 Mascareta higiènica 3 capes amb gomes 

02/04/2020 16.500,00 B60936549 ENDERMAR, SL DA COVID19 Servei de menjador usuaris beques escoles

23/04/2020 50.000,00 DA COVID19 
Convoctoria ajuts families afectades per 
expte ERO-ERTO per causes Covid19 

03/04/2020 308,19 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Subm 2 pantalles protectores de metraquilat 
de 5mm gruix (1000*800)

07/05/2020 7.571,45 A78053147 
TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES 
SAU 

JG COVID19 
Adquisició 12 portàtils pel teletreballs pel 
COVID19

15/05/2020 5952,72 A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA DR COVID19 
Portàtils Lenovo R5 - 8G - 256 Gb - W10 prof. 
Teletreball Covid19

15/05/2020 1074,96 B87874467 SEINSOL SL DR COVID19 
Webcams Logitech C920 - 30 fps 1920 x 
1080 video. Treletreball Covid19

15/05/2020 3965 A08568057 
COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT 
SA 

DR COVID19 
F 004202797 280420. MASCARILLA 
DESECHABLE 3 CAPAS 

20/05/2020 1098,08 A08568057 
COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT 
SA 

DR COVID19 
F 004202796 280420. GENERADOR DE 
OZONO INDUSTRIAL 

20/05/2020 4200 X4086679Q YANYAN XU DR COVID19 
Mascaretes quirùrgiques amb gomes i 
mascaretes FFP2- Covid19

20/05/2020 870 B63398648 PACAR CENTRAL DEL AUTOMOVIL SL DR COVID19 Gel hidroalcohòlic 500 ml. 

20/05/2020 117,02 77291088W TORRENT ANDREU MONTSERRAT DR COVID19 Goma diversa i cons de fil. Xarxa voluntaris

3.0.0 ECONOMIA I HISENDA

3.0.1 Aprovar la derogació de l’ordenança núm. 9 reguladora de la taxa 
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa i la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la 
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic per l’exercici 2020. (EC072019000008)

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: EC072019000008 Ordenances Fiscals per l'exercici 2020. 
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Tràmit relacionat: Aprovar la derogació de l’ordenança núm. 9 reguladora de 
la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  
lucrativa i la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa 
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
per l’exercici 2020.

El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 19 de desembre de  2019, 
va  resoldre  les  al·legacions  presentades  i  va  aprovar  definitivament  la 
modificació les ordenances fiscals per l’exercici 2020.

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment  per  a  l’aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals 
reguladores dels tributs locals.

Vist el que es regula als articles 1 al 8 de la vigent ordenança general de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim  la  determinació  dels  elements  tributaris,  el  règim  de  declaració  i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així  mateix,  la  Disposició  addicional  quarta,  apartat  3,  de  la  Llei  General 
Tributària,  i   l’article 12   del text refós de la Llei  reguladora de les Hisendes 
Locals  possibiliten que les Entitats  locals adaptin  l’aplicació  de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les  modificacions  que  s’escaiguin,   una  Ordenança  General,  redactada  a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les 
Bases del Règim Local.

En aquest sentit,  les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals  municipals  obeeixen,  al  compliment  de  les  previsions  normatives 
esmentades anteriorment.
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial  del  domini  públic  local  en  cadascú  dels  supòsits  que  originen  la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats  administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

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  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.

La  tramitació  d’aquetes  modificacions es   considera  que es  troba dins  dels 
supòsits definits en la Disposició addicional 3a del RD 463/2020 en quan fa 
referència a l’interès general  per  al  funcionament bàsic  dels serveis,  ja  que 
estan  destinades  a  l’ajuda  del  comerç  local  i  en  concret  el  sector  de 
l’Agricultura i la Restauració.
 
Vistos els informes del departament de Promoció Econòmica,  de la Secretària 
accidental i l’interventor municipal, que consten a l’expedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar l’excepcionalitat  a la suspensió dels terminis administratius 
prevista a la DA 3ª del Reial decret llei 463/2020, de 14 de març, modificada pel  
Reial decret llei 465/2020, de 17 de març, en relació al tràmit objecte d’aquest  
acord, per ser indispensable per la protecció de l’interès general, de conformitat  
amb la justificació que consta a l’informe emès pel tècnic.

Segon.-  Aprovar  provisionalment  la  derogació  de  l’ordenança  núm.  9 
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa per l’exercici 2020.
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Tercer.-   Aprovar provisionalment per a l’exercici  de  2020 la modificació de 
l’ordenança  fiscal  núm.  11  reguladora  de  la  Taxa per  parades,  barraques, 
casetes  de  venda,  espectacles  o  atraccions  situats  en  terrenys  d’ús  públic  i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, així com el seu text 
refós: 

La redacció de l’article modificat es la següent:

“”Article 6. Quota tributària

Normativa general per a totes les zones

1. La  distribució  de  les  parades  de  totes  les  zones  corre  a  càrrec  de 
l’Ajuntament o a qui delegui.

2. No es pot modificar ni el  nombre de metres ni  la ubicació adjudicada 
durant la fase de muntatge de la parada.

3. Si per causes de força major no imputables a l’organització de la Mostra 
no  és  possible  dur-la  a  terme,  els  organitzadors  declinen  qualsevol 
responsabilitat per les despeses efectuades pel comerciant.

4. L’horari  de  muntatge  de  les  parades  és  divendres,  de  20  a  22  h  i 
dissabte, de 8 a 10 h.

5. Les parades s’han de mantenir obertes i en funcionament el  dissabte 
des de les 10 h fins a les 21 h i el diumenge des de les 10 h fins a les 20 
h  i  es  podrà  modificar  en  cas  que  un  any  es  decideixi  per  part  de 
l’administració.

1.  La  quota  a  satisfer  per  aquesta  taxa  s’obté  de  l’aplicació  de  les  tarifes 
contingudes als apartats següents, amb un llindar mínim de 10 € per liquidació.

Casetes de venda, tómboles,  espectacles  i atraccions:

CATEGORIA DELS CARRERS EUROS per m2./día

PRIMERA 0,8497

SEGONA 0,8446

TERCERA 0,8415

QUARTA 0,8369

Venda de plantes i flors:       cost unitari de 20,00 euros per parada

Esdeveniments culturals de caràcter privat:

CATEGORIA DELS CARRERS EUROS per m2./día
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PRIMERA 0,3075

SEGONA 0,2563

TERCERA 0,2050

QUARTA 0,1538

Mercat Setmanal

CATEGORIA DELS CARRERS EUROS per m2./día

PRIMERA 0,9302

SEGONA 0,9256

TERCERA 0,9215

QUARTA 0,9174

...

Venda productes pirotècnics:

CATEGORIA DELS CARRERS EUROS per temporada

PRIMERA 184,50

SEGONA 180,50

TERCERA 178,50

 QUART 176,50

Mostra Comercial i Agrícola  

Zona A:   Era del Baró.   En aquest espai poden participar tots els comerços 
locals que hi estiguin interessats i compleixin els requisits següents fixats per 
l’entitat organitzadora:

6. El cost per participar-hi amb una parada és de 30,00 euros
7. Si el comerç és soci de l’entitat organitzadora queda exempt d’abonar 

el cost de participació.
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Zona  B:  promoció  agrícola  . En  aquesta  zona  poden  participar  tots  els 
pagesos  i  els  comerços  de  productes  agrícoles  i  d’altres  relacionats  amb 
aquest sector.

a) El cost per participar-hi amb una carpa és de 50,00 euros.
b) El cost per participar-hi amb mitja carpa i vitrina és de 100,00 

euros.
c) El cost per participar-hi amb una parada davant del propi comerç és 

de 15 euros per metre lineal.

Si  el  comerç o pagès participa en l’exposició  de fruites i  verdures o és del 
Mercat  de  pagès  setmanal  queda  exempt  d’abonar  el  cost  de  participació 
corresponent.

Zona  C:  promoció  comercial. En  aquesta  zona  poden  participar  tots  els 
comerços amb activitat econòmica amb domicili a Sant Vicenç dels Horts que hi 
estiguin:

a) El cost per participar-hi amb una carpa és de 75,00 euros.
b) El cost per participar-hi amb mitja carpa i vitrina és de 100,00 euros.
c) El cost per participar-hi amb una parada davant del propi comerç és de 

15 euros per metre lineal.
d) Si el comerç és membre d’una associació de botiguers local, el cost per 

participar-hi és de 50 euros.

Zona E:  promoció comercial  productes agrícoles elaborats  . En aquesta 
zona poden participar tots els comerços de productes agrícoles elaborats com 
pot ser el vi, el cava, olis, etc 

a) El cost per participar-hi amb una carpa és de 230,00 euros.

Zona F: comercial bàsic   En aquesta zona poden participar tots els firaries i 
comerços amb activitat econòmica amb domicili fora de Sant Vicenç dels Horts

El cost és de:
- 40 euros metre/lineal, sense carpa i amb instal·lació elèctrica
- 250 euros, amb una carpa de 3x3, instal·lació elèctrica, taulell i material 

per vestir-lo 

Zona G. Promoció comercial de Pastisseria. Aquest espai va vinculat a la 
celebració de la Mostra Internacional de Pastisseria. Es regula la participació 
de pastisseries i professionals que en un espai habilitat venguin el seu producte 
durant  tot  el  cap  de  setmana  de  forma  organitzada  i  amb  tot  el  material 
necessari posat a disposició per l’Ajuntament.

Espai  complert  amb  expositor  refrigerat,  taula  i  dues  cadires 
400 euros 
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Normativa general per a totes les zones

8. La  distribució  de  les  parades  de  totes  les  zones  corre  a  càrrec  de 
l’Ajuntament o a qui delegui.

9. No es pot modificar ni el  nombre de metres ni  la ubicació adjudicada 
durant la fase de muntatge de la parada.

10.Si per causes de força major no imputables a l’organització de la Mostra 
no  és  possible  dur-la  a  terme,  els  organitzadors  declinen  qualsevol 
responsabilitat per les despeses efectuades pel comerciant.

11.L’horari  de  muntatge  de  les  parades  és  divendres,  de  20  a  22  h  i 
dissabte, de 8 a 10 h.

12.Les parades s’han de mantenir obertes i en funcionament el  dissabte 
des de les 10 h fins a les 21 h i el diumenge des de les 10 h fins a les 20 
h.

13.El desmuntatge es pot fer diumenge a partir de les 20 h.
14.Els comerços participants han de complir la normativa sectorial aplicable 

a la seva activitat.
15.És responsabilitat  de cada participant  comptar  amb una assegurança 

civil corresponent.
16.Pagament.  Una  vegada  confirmada  l’acceptació  de  la  inscripció  cal 

efectuar  l’ingrés  del  cost  de  participació  corresponent  al  número  de 
compte facilitat per l’organització 

17.Per exercir la venda, els participants han de presentar la documentació 
següent:

- Rebut  acreditatiu  de  la  pòlissa  de  responsabilitat  civil  a  nom  del 
sol·licitant i degudament en vigor

- Últim rebut d’autònoms
- Fotocòpia del NIF/CIF/NIE
- Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments, si s’escau
- Fotografia de la parada 

L’INCOMPLIMENT  D’AQUESTES  BASES  PERMETRÀ  ALS 
ORGANITZADORS RETIRAR LA PARADA SENSE LA DEVOLUCIÓ DE LA 
QUOTA  ABONADA,  AMB  UN  INFORME  PREVI  DE  LA  REGIDORIA  DE 
COMERÇ.

Activitats firals 

Preus per dia: 

a) El cost per participar-hi amb una carpa amb connexió elèctrica i mobiliari de 
l’Ajuntament és de 35,00 euros.
El  cost  per  la  participació  d’establiments  de  restauració  en  firatapes  i 
esdeveniments anàlegs es de 100,00 € per dia.
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b) El cost per participar-hi amb una parada davant del propi comerç és de 7 
euros per metre lineal.

* Annex a les ordenances fiscals figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb 
expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d’elles.

** Les vies publiques que no apareguin relacionades a l’índex alfabètic abans 
esmentat seran considerades de darrera categoria, i  romandran en la susdita 
classificació  fins al  primer de gener  de l’any següent  a  aquell  en què el  Ple 
d’aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l’índex 
alfabètic de vies públiques. 

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de 
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la 
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació””.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords  provisionals,  així  com  el  text  complet  de  les  Ordenances  fiscals 
aprovades  de  nou  o  modificades  durant  el  termini  de  trenta  dies  hàbils,  
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província.

Durant  el  període d’exposició  pública de les Ordenances,  els qui  tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals aprovar per Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

4.0.0 MEDIA AMBIENT I SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

4.0.1 Aprovació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2020-2025 (PPI 
2020-2025). (PLAN2020000004)

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: PLAN2020000004 Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 
2020-2025 (PPI 2020-2025). 
Tràmit relacionat: Aprovació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2020-
2025 (PPI 2020-2025).
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Atès  que  Sant  Vicenç  dels  Horts  és  municipi  declarat  de  zona  d’alt  risc 
d’incendi  forestal  durant  el  període comprès entre el  15 de juny i  el  15 de 
setembre d’acord amb el que estableix l’annex del Decret  64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendi forestals.

Atès que l’article 40 de la LLEI 6/1988,  de 30 de març, forestal de Catalunya, 
estableix que “les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals  
han de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit  
territorial.

Atès que la Diputació de Barcelona té competències en matèria d'assistència i 
cooperació  jurídica,  econòmica  i  tècnica  als  municipis.  Desenvolupament  i 
consolidació,  des  de  l’Oficina  Tècnica  de  Prevenció  Municipal  d’Incendis 
Forestals  i  Desenvolupament  Agrari  (OTPMIFDA)  d’una  línia  de  suport  als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Vista  la  proposta  de Pla de Prevenció  d’Incendis Forestals  2020-2025 (PPI 
2020-2025) redactada per L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de la Diputació de Barcelona.

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,  apartat  4,  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, que siguin indispensables per a la protecció de 
l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
 
L’art. 26 de la LBRL (Llei de bases de règim local), estableix que els municipis  
de  més  de  20.000  habitants  hauran  de  prestar,  en  tot  cas,  els  serveis  de 
prevenció i extinció d’incendis.
 
D’acord amb el que estableix l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendi forestals, Sant Vicenç dels 
Horts és municipi declarat de zona d’alt risc d’incendi forestal durant el període 
comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
 
L’article 40 de la LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, estableix 
que  “les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de 
disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial.
 
Atès que aviat començarà el  període d’alt  risc d’incendi forestal,  el  disposar 
d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) abans, es considera necessari 
i indispensable per a la protecció de l’interès general consistent en la protecció 
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de les persones i els bens davant el risc d’incendi forestal, i que per tant, la 
seva  aprovació  es  considera  que  està  dins  del  supòsit  indispensable  de 
protecció de l’interès general.

Vist  l’informe  de  necessitat  i  de  justificació  de  la  tramitació  atès  que  es 
considera indispensable per a la protecció de l’interès general consistent en la 
protecció de les persones i els bens davant el risc d’incendi forestal emès pel 
Cap de Medi Ambient i Salut Pública.

Vist l’informe emes per l’Interventor municipal que consta a l’expedient. 

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar  l’excepcionalitat  a  la  suspensió dels  terminis  administratius 
prevista a la DA 3ª del Reial decret llei 463/2020, de 14 de març, modificada pel  
Reial decret llei 465/2020, de 17 de març, en relació al tràmit objecte d’aquest  
acord, per ser indispensable per la protecció de l’interès general, de conformitat  
amb la justificació que consta a l’informe emès pel tècnic.

Segon. Aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2020-2025 (PPI 2020-
2025)  atès  que  es  considera  indispensable  per  a  la  protecció  de  l’interès 
general  consistent en la protecció de les persones i  els bens davant el  risc 
d’incendi forestal.

Tercer. Aprovar  la  despesa per  a  l’execució  del  Programa d'actuacions de  
manteniment i  conservació de la infraestructura de prevenció del pla per un 
import  total  pels  5  anys  de 17.313.50 €  (IVA inclòs),  dels  que  2.867,50 €, 
corresponen a l’exercici 2020, amb càrrec a la partida 20 301-172-22706: Medi 
Ambient i sost: Treballs externs.

Quart. Notificar els presents acords a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal  
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, al 
Servei  de  Prevenció  d’Incendis  Forestals  Departament  d’Agricultura,  
Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació  (Finca  Torreferrusa)  de  La  Generalitat i  al 
departament d’Intervenció. 

5.0.0 SALUT PÚBLICA

5.0.1 Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de les activitats 
de control de mosquits durant l'any 2020. (CVIA2020000001)
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient  número: CVIA2020000001  Conveni  entre  l'Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització 
de les activitats de control de mosquits durant l'any 2020. 
Tràmit relacionat: Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  per  a  la  realització  de  les 
activitats de control de mosquits durant l'any 2020.

Vista la memòria  justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic, 
caràcter no contractual de l’activitat que s’adjunta a l’expedient, en compliment 
de  l’article  111  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment de les administracions de Catalunya. 

Vist que 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,  apartat  4,  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, entre altres que siguin indispensables per a la 
protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. 

Consta en l’informe de la tècnica del departament de Salut Pública, la motivació 
de continuar el procediment i aixecar la suspensió del mateix.

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,  jeràrquica,  descentralització  i 
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  formules  d’assistència  i  cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa.

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

De conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de  règim jurídic  del  sector  públic  que  regula  els  encàrrecs  de  gestió  entre 
diferents administracions.

Atès  que  el  caràcter  voluntari  i  base  negocial  que  tenen  els  convenis 
interadministratius, con assenyala a l’apartat primer de l’article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en temes 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  favorable  emès  per  l’Interventor  municipal,  que  consta  a 
l’expedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar l’excepcionalitat  a la suspensió dels terminis administratius 
prevista a la DA 3ª del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març. Modificada 
pel Reial Decret  Llei 465/2020, de 17 de març, en relació  al tràmit objecte  
d’aquest acord, per ser indispensable per la protecció de l’interès general, de 
conformitat amb la justificació que consta a l’informe emès per la tècnica de 
Salut Publica.

Segon. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el 
Consell  Comarcal  del  Baix Llobregat  el  qual  determina les condicions a les 
quals s’hauran d’ajustar per a col·laborar en les activitats i  actuacions de la 
campanya de control de mosquits a realitzar durant l’any 2020, i que s’adjunta 
al present acord. A tenor de 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 produeix efectes fins a la data de la seva signatura per part dels 
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legals  representants  d’ambdues  entitats  participants,  el  qual  va  quedar 
supeditat a l’aprovació per part de l’òrgan competent.

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 8.000€, a l’aplicació 
pressupostaria 2020/230/311/46500: Conveni amb Consell Comarcal.

Quart.  Notificar  aquesta  Resolució  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat, 
adjuntant-li  amb  la  notificació  tres  exemplars  del  conveni  que  s’aprova  per 
aquesta  Resolució,  els  quals  hauran  de  ser  retornats  a  aquest  Ajuntament 
degudament formalitzats amb les signatures del representant corresponent i de 
la persona titular de Secretaria d’aquesta Administració Pública, demanant-li 
que enviï aquest Ajuntament certificació acreditativa del corresponent acord o 
resolució  administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent, 
referent a l’acceptació del text del conveni en tots els seus termes significant a  
la citada Administració que, per aplicació del que disposa l’article 112.1 de la 
Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la  
data de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats 
participants

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

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

Setè. Publicar al Portal de Transparència  d’aquest Ajuntament.

Vuitè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Novè.-  Comunicar el present acord al departament d’Intervenció. 

6.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

6.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipal Sant Vicenç 
en Comú-Podem, Junts x Sant Vicenç i PSC Sant Vicenç en positiu, per 
una transició a la normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional. 
(M2412020000012)

El Grup Municipal PSC Sant Vicenç en Positiu s’adhereix a  aquesta proposta.
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient número: M2412020000012 Per una transició a la normalitat des del 
diàleg i la col·laboració institucional. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipal Sant 
Vicenç en Comú-Podem, Junts x Sant Vicenç i PSC Sant Vicenç en Positiu, per 
una transició a la normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional.

Vivim una situació excepcional.  La pandèmia provocada per 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, 
també per part del conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 

Som davant d'un moment transcendent de la nostra història i  hem d'estar a 
l'alçada,  des  de  la  responsabilitat  col·lectiva  i  individual  i  on  no  hi  caben 
iniciatives  aïllades.  Totes  les  accions  han  de  ser  globals,  concertades  i 
coordinades  entre  els  diferents  agents  institucionals,  polítics,  econòmics  i 
socials del nostre país.

Els ajuntaments som l'Administració més propera a la ciutadania, la primera 
porta d'accés a les seves necessitats, i som els que gestionem i executem la 
majoria de les decisions preses per altres administracions. A hores d'ara, més 
que mai, és necessària una total coordinació, des de la complicitat i la lleialtat  
institucionals.  Ens  cal,  per  això,  disposar  d'instruments  efectius  per  donar 
resposta a totes les situacions que està generant aquesta crisi.

Les  diferents  mesures  adoptades  pels  ens  locals  amb  escassos  recursos, 
esforç inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de referent per altres 
administracions en l'actuació i l'abordatge de la pandèmia, la desescalada i la 
recuperació social  i  econòmica,  des del  diàleg  permanent  i  la  coordinació  i 
cooperació  i  no  des  de  la  confrontació  institucional.  Precisament  des  dels 
municipis  és  on  s'han  teixit  respostes  unitàries  a  la  pandèmia:  iniciatives 
solidàries, creatives, de voluntariat, xarxes comunitàries, i totes s'han alineat 
amb els ens locals per superar l’emergència sanitària,  atenent els contagis,  
cuidant i vetllant especialment per les persones més vulnerables. 

El passat 25 d'abril de 2020 el president del govern de l'Estat, Pedro Sanchez 
va informar que el  Consell  de Ministres aprovarà el  pla  de desescalada de 
l'estat d'alarma decretat com a conseqüència de la crisi de la COVID-19. El 
President Sánchez va anunciar que la desescalada serà gradual, asimètrica i  
coordinada  i  que  els  ens  locals  tindran  un  paper  decisiu  en  el  procés  de 
transició a la normalitat.
Paral·lelament el govern de la Generalitat ha aprovat el seu Pla de transició del 
confinament, desconfinament gradual i nova normalitat.
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En tots dos casos se situen com a fonamentals dos aspectes:  les diferents 
velocitats del procés de desescalada i la identificació de les àrees geogràfiques 
amb capacitats de preparació adequades, amb situacions epidemiològiques i 
de  risc  homogènies  que  no  tenen  perquè  ser  equivalents  a  les  entitats 
territorials i institucionals.

Els ens locals necessitem certeses i seguretat en els passos de recuperació de 
la normalitat i l'existència de plans i programes de desescalada diferents de les 
administracions genera inseguretat. Per això més que mai ens cal i exigim una 
actuació concertada de totes les administracions en aquesta nova etapa, volem 
compartir els reptes i participar efectivament en la presa de decisions des del 
diàleg i l'acord. Cal que Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Govern 
de la Generalitat  i  Govern determinem conjuntament les línies estratègiques 
prioritàries en el procés de desconfinament i en la construcció d'un nou futur.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

1. Demanar la participació i planificació conjunta dels ajuntaments amb el 
govern  de  l'Estat  i  el  govern  de  la  Generalitat  i  el  calendari  del 
desconfinament,  que necessàriament  haurà de ser  gradual  i  amb les 
màximes garanties sanitàries.

2. Reclamar al govern de l'Estat fer ús del nostre superàvit de 2019 i els 
romanents d’anys anteriors sense cap limitació, flexibilitzant  la rigidesa 
de la regla de despesa i l'estabilitat pressupostària, per contribuir amb el 
nostre estalvi a cobrir les necessitats de les persones més vulnerables i 
a completar la dotació en material i  efectius dels serveis que ho facin 
possible.  En aquest  sentit  els  ens locals  que han d’aplicar o estiguin 
aplicant plans d’ajustament econòmics, financers o de sanejament, han 
de poder accedir a liquiditat i finançament mentre duri la situació de crisi.

3. Instar el Govern de l'Estat a l'eliminació de la taxa de reposició per als 
Ajuntaments  que  permetrà  una  eficaç  prestació  dels  serveis  públics 
davant  de  l'existència  de  nombroses  vacants  a  les  plantilles  i 
l'envelliment de les mateixes.

4. Instar  el  govern  de  la  Generalitat  a  l'aprovació  d'un  pla  de  liquiditat 
extraordinari per als ens locals al marge dels Fons de Cooperació Local,  
destinat a la recuperació social i econòmica dels municipis atenent a les 
seves particularitats: nombre de població, col·lectius amb risc d’exclusió, 
impacte  de  l’emergència  sanitària,  destrucció  de  llocs  de  treball, 
tancament de pimes, cooperatives o comerços locals.

5. Instar el  Govern de Catalunya a l'aprovació d'un Pla de reconstrucció 
social  i  econòmica  que  defineixi  les  inversions  previstes  i  impulsi 
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actuacions  normatives,  econòmiques  i  de  tot  tipus  per  protegir  els 
col·lectius vulnerables (en aquesta línia, i per donar resposta a les noves 
necessitats cal que es replantegin els contractes-programa de manera 
immediata i sostinguda en el temps) i impulsar sectors vitals les petites i 
mitjanes empreses, economia social o autònoms: nova Llei de Governs i 
Finances Locals i una nova generació de plans de millora de barris que 
refonguin la rehabilitació energètica i la inclusió social.

6. 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  leialtat  
institucional,  des  del  diàleg  i  la  cooperació  de  les  actuacions  a 
desenvolupar  i  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.

7. Traslladar els presents acords a la presidència del govern de l'Estat i del 
Govern  de  la  Generalitat,  als  grups  polítics  del  Congrés,  Senat, 
Parlament Europeu i Parlament de Catalunya, a la FEMP i a les entitats  
municipalistes de Catalunya. 

6.0.2  Proposta  de resolució  presentada  pel  grup  municipal  de Junts  x 
Sant  Vicenç,  per  a  l’aplicació  d’un  paquet  de  mesures  econòmiques  i 
socials al Tribut Metropolità per pal·liar la crisi econòmica derivada de la 
COVID-19, i per a l’aturada del cobrament del tribut als municipis de la 
segona corona fins a la concreció de totes les mesures proposades per 
l'AMB.  Ajornament  del  cobrament  per  suspensió  del  cobrament. 
(M2412020000013)

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

Expedient  número:  M2412020000013 Per  a  l’aplicació  d’un  paquet  de 
mesures  econòmiques  i  socials  al  Tribut  Metropolità  per  pal·liar  la  crisi 
econòmica derivada de la COVID-19, i per a l’aturada del cobrament del tribut 
als municipis de la segona corona fins a la concreció de totes les mesures 
proposades per l'AMB . 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts x Sant Vicenç, per a l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques i 
socials  al  Tribut  Metropolità  per  pal·liar  la  crisi  econòmica  derivada  de  la 
COVID-19, i per l’aturada del cobrament del tribut als municipis de la segona 
corona  fins  a  la  concreció  de  totes  les  mesures  proposades  per  l'AMB. 
Ajornament del cobrament per suspensió del cobrament.
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El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la Llei 31/2010 del Parlament de 
Catalunya per tal de finançar els serveis prestats en el territori metropolità. 

La mateixa Llei 31/2010 especifica el mateix finançament on, entre altres, figura 
a l’article 40.b, que diu com a una de les formes de finançament el recàrrec 
sobre l’impost sobre béns immobles, establert per la legislació d’hisendes locals 
per a les àrees metropolitanes. 

Aquest impost està previst actualment en l'article 15 i 153 del RDL. 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d'un recàrrec 
sobre  l'impost  de  béns  immobles  (IBI),  recàrrec  que  és  objecte  de 
desplegament a l'Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità. 

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

La disposició transitòria primera de l’ordenança del tribut metropolità dels anys 
2011 a 2018, establia que no s’aplicava als municipis de la segona corona “en 
tant no disposin d’un nivell de transport col·lectiu de passatgers per superfície  
anàleg o assimilable al dels municipis integrants a l’extinta Entitat Metropolitana  
del Transport”. 
La sentència 875/2019, dels TSJC, de 28 de juny de 2019, va declarar nul·la la 
disposició transitòria primera, de l’OOFF reguladora del tribut Metropolità pel 
que fa a aquesta exempció pels municipis de la segona corona. 

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

• • S’aplicaria una tarifa plana als títols de transport públic que comportaria 
l’equiparació  del  preu  dels  mateixos  als  de  la  zona  tarifària  1  amb  la 
consegüent reducció del preu dels títols del transport públic. 
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• • La integració dels títols de tarifació social es procediria el següent any, 
donat que en aquesta primera fase la dotació econòmica per equilibrar el deute 
que es generaria no era possible. 

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

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

Han  passat  divuit  mesos  des  de  l'entrada  en  vigor  de  la  tarifa  plana 
metropolitana,  i  de  la  universalitat  en  el  cobrament  del  Tribut  Metropolità  i  
encara ara per ara ni estan integrats els títols socials, ni s’han signat tots els 
convenis  de  traspàs  dels  transports  urbans  on  es  fixi  de  forma  clara, 
homogènia i avaluada econòmicament quin és el servei bàsic actual, quines 
són les millores que incorporaran en les licitacions, i quina serà la real aportació 
o aproximació estimada que en relació amb aquests contractes, participaran els 
diferents ajuntaments,  ni  existeix cap compromís ferm per part  de l’Àrea de 
Mobilitat i Transport de fer calendari concret de desplegament de les millores. 

És a dir,  la  desigualtat  entre els ciutadans metropolitans de la  primera 
corona  i  la  segona  corona  s'ha  fet  més  evident,  atès  que  tots 
contribueixen  econòmicament  igual,  però  no  tots  gaudeixen  dels 
mateixos  serveis  perquè  l'AMB  no  els  presta  de  forma  conjunta  i 
homogènia,  amb greu incompliment  de l'article 1 de llei  31/2010,  del  3 
d'agost,  de  l'Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  que  estableix  com  a 
principis  de  la  seva  actuació  la  igualtat  dels  ciutadans  en  l'accés  als 
serveis públics, la solidaritat, l'equilibri territorial i l'equilibri i la cohesió 
social. 

Des del moment que es va girar el rebut del Tribut Metropolità aquest passat 
2019 hi  va  haver  moltes  queixes  dels  ciutadans i  de  la  societat  civil  de  la 
segona corona. Actualment la majoria d'aquests ajuntaments han aprovat als 
seus  plens  municipals  diverses  mocions  amb  diferent  contingut,  però  amb 
alguns  punts  en  comú  com  són:  la  queixa  per  la  manca  d'informació  en 
l'aplicació del tribut, la inexistent concreció del pla de xoc i de millores en el 
transport,  la  reclamació  d'un  calendari  cert  i  concret  de  desplegament, 
l'exigència en la universalització de tots els ajuts socials i tarifaris, així com la 
reclamació de fer un nou càlcul del tribut metropolità més entenedor i just. 

Som a maig del 2020 i cap d'aquelles demandes ciutadanes assumides com a 
pròpies per  tots  els partits polítics representats als  ajuntaments i  al  Consell 
Metropolità,  han estat ateses. La recent crisi  socioeconòmica provocada pel 
coronavirus és més que evident, que dificultarà encara més, que l’AMB pugui 
complir amb tots els compromisos que havia fet amb els 18 municipis de la 
segona corona, com també està compromesa la capacitat econòmica de les 
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famílies,  dels  treballadors,  dels  autònoms  i  de  les  empreses  (especialment 
PIME) per fer front al pagament d'aquest tribut. Tot això amb l'agreujant, com 
dèiem, del sentiment de decepció perquè no es compleix amb el funcionament 
de l'administració sota els principis d’igualtat, solidaritat i equitat, atès que es 
detecta dues realitats molt diferents en l’AMB, a escala de prestació de serveis, 
però en l’àmbit impositiu les exigències són iguals per a tothom. 

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer - Sol·licitar a l’AMB la creació d'una línia d'ajuts econòmics per pal·liar 
la crisi  econòmica derivada de la COVID-19 als següents subjectes passius 
d'aquest impost:

a.-  A  propietaris  i  als  llogaters,  sempre  que  aquests  últims  acreditin  que 
contractualment  estan  obligats  al  seu  pagament  i  els  seus  propietaris  els 
repercuteixen  el  cost  del  Tribut  Metropolità,  de  béns  immobles  que 
constitueixen la seva residència habitual. 

b.-  A  PIMES  i  autònoms  propietaris  d'immobles  amb  codi  d'ús  magatzem, 
industrial,  oficina,  comercial  i  hostaleria,  o  aquells  que,  com  arrendataris 
d'aquests tipus d'immobles, acreditin que contractualment estan obligats al seu 
pagament i els seus propietaris els repercuteixen el cost del Tribut Metropolità. 

c.- A propietaris i als llogaters, sempre que acreditin que contractualment estan 
obligats i els seus propietaris els repercuteixen el cost del Tribut Metropolità, 
d'immobles  en  els  qual  es  desenvolupin  activitats  econòmiques  que  siguin 
declarades d'especial interès o utilitat municipal per a circumstàncies socials, 
culturals, històriques, artístiques o de foment de l'ocupació. 

Seran beneficiaris d'aquests ajuts: 

a.- Les persones treballadores subjectes passius del tribut que hagin patit un 
ERTO, o se'ls hagi suspès el seu contracte o se'ls hagi aplicat una reducció de 
jornada o no hagin superat el període contractual de prova a partir de l'inici de 
l'estat d'alarma. 

b.- Els autònoms o empreses PIME subjectes passius del tribut que hagin dut a 
terme un ERTO per causes derivades de la Covid 19 o hagin vist rebaixada la 
seva facturació més d'un 50% a partir de la declaració de l'estat d'alarma. 

Segon - Instar també l’AMB, a banda d'aquestes mesures econòmiques, a la 
creació immediata d'una taula de treball amb tots els municipis de la segona 
corona per a determinar: 
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a.- Concretar i signar per part de l’AMB i els 18 municipis de la segona corona, 
el pla de xoc i les millores a implementar de forma urgent, pel que fa a l'oferta  
de serveis de transport urbà, i el seu calendari corresponent. 

b.- La signatura dels convenis pels quals es faci el traspàs i es liciti per l'AMB 
els serveis de bus urbà. 

c.- Aplicació immediata de la disposició addicional tercera de l'ordenança fiscal 
del Tribut Metropolità que exigia per aquest any 2020 un nou càlcul del tribut 
als municipis de la segona corona, així com l'inici de l'estudi d'un nou tribut pels  
36 municipis sota criteris unitaris d'acord amb els principis d'equitat, de justícia i  
d'igualtat 

Tercer - Fins que no sigui creada aquesta taula i resolts de forma precisa i 
executiva els anteriors 4 punts, on consti el nou càlcul del tribut per aquest any 
2020 tal i com estableix la disposició addicional de l’ordenança fiscal del Tribut 
Metropolità, sol·licitar l’aturada del cobrament del Tribut Metropolità a tots els 
subjectes passius dels municipis de la segona corona.

Quart - Traslladar els anteriors acords a la Presidència i a l’Àrea de Mobilitat i  
Transport  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  i  als  18  ajuntaments  dels 
municipis de la segona corona. 

7.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

No hi han

8.0.0 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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