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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 5/2020
Caràcter: ordinària
Data: 18 de juny de 2020
Horari: de 19:05:00 a 00:35:00  h
Lloc: Sessió Telemàtica

Hi assisteixen:

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

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

Declaració Institucional del 28 de Juny, Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI+

El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els 
fets  del  28 de juny de 1969 a la ciutat  de Nova York,  la  coneguda revolta  
Stonewall, on es va denunciar públicament per primera vegada la vulneració de 
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drets i la repressió social que patien les persones LGTBI. Aquells disturbis i  
manifestacions als carrers de la ciutat van propiciar que s’escollís aquest dia 
per commemorar, reivindicar i reconèixer la igualtat i la dignitat del col·lectiu. 

Després de mig segle d’aquella fita que va marcar la direcció de la història, tot i  
els avenços en quant a la igualtat formal de la diversitat sexual i de gènere en 
alguns països del món, el drets reals i les garanties per cobrir les necessitats 
específiques  del  col·lectiu  LGTBI  no  estan  encara  assegurades,  ni  tampoc 
sembla que s’hagin arrelat a la consciència de la majoria social. 

Les persones LGTBI també s’han vist  afectades per  la  situació excepcional 
provocada  per  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  el  confinament  ha  fet  aflorar 
situacions  de  rebuig  intrafamiliar,  d’increment  d’angoixa  i  de  soledat  entre 
d’altres. No es pot deixar de banda que en moments de crisi, malauradament, 
les persones del col·lectiu es situen en un punt de partida de desequitat. 

Així, en una situació com l’actual, es més important que mai vetllar per l’equitat  
social  i  pel  respecte  a  la  diversitat  sexual  i  de  gènere  per  corregir  
discriminacions derivades de la lògica heteropatriarcal.  Perquè volem que el 
col·lectiu LGTBI visqui lliure de LGTBIfòbies i gaudeixi avui i sempre de la seva 
dignitat humana i de la llibertat per estimar, sentir i expressar-se com desitgi. 

Com a administració municipal hem de desplegar les competències que ens 
atorga la Llei 11/2014, de 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,  i  treballar  amb els pobles i  ciutats de la província de 
Barcelona per assolir la integració i acceptació de les múltiples formes de vida, 
d’estimar i de ser. 

Hem de continuar dissenyant polítiques per la diversitat sexual i de gènere amb 
l’objectiu de transformar els drets formals del col·lectiu en realitats viscudes, 
visibles i acceptades socialment, apropant-nos a les seves potencialitats i a les 
seves necessitats, en pro de millorar les seves condicions de vida. 

Perquè assolir  i  integrar  la  diversitat  sexual  i  de gènere  en la  població,  és 
sinònim d’obertura i progrés per a tota la societat, ja que els valors de la igualtat 
i l’equitat social són un indicador de salut en les societats democràtiques. 

Des de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts volem seguir avançant de la mà 
dels 311 ajuntaments de la província de Barcelona per assolir uns municipis 
lliures i diversos, respectuosos i oberts davant de la diversitat de les persones,  
maneres de ser, viure i estimar, i apostem per unes administracions públiques 
fortes i unides cap a la integració dels valors de la igualtat i la no discriminació. 

Aquest 28 de juny i cada dia, aquesta institució es referma un cop més en el 
seu suport a la diversitat sexual i de gènere, des de la vessant del seu orgull de  
ser i de mostrar-se al món tal com són. 
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Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

1.0.0 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior

1.0.1 Aprovar l'esborrany l'acta de la sessió de data 21 de maig de 2020.

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

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000512  de  data  18  de  maig, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del nomenament 
com a funcionaria interina de la senyora MAPM com administrativa per 
substitució  d’una  treballadora  en  situació  de  baixa  per  IT. 
(G0232020000048)

“Expedient número: G0232020000048 Nomenament funcionaria interina per 
substitució de treballadora en situació de baixa per IT. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat del 
nomenament  com  a  funcionaria  interina  de  la  senyora  MAPM  com 
administrativa per substitució d’una treballadora 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  una 
treballadora, PCM, que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal. 

Atès que la regidoria de Seguretat Ciutadana té les competències pròpies per 
desenvolupar  les  polítiques  de  prevenció  de  la  seguretat  i  la  convivència 
ciutadanes,  relació  i  coordinació  en  matèria  de  seguretat  amb  altres 
administracions i cossos de seguretat, aplicació de la normativa administrativa 
a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, 
de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, en matèria de 
trànsit,  seguretat i  convivència ciutadanes o qualsevol altra relacionada amb 
matèries  pròpies  del  departament,  control  de  la  concessió  de  retirada  de 
vehicles de la via pública, gestió del dipòsit municipal, vehicles abandonats i  
desballestament,  control  i  autorització  de  les  armes  de la  quarta  categoria, 
tramitació  i  aprovació  dels  expedients  sancionadors  en  matèria  de  trànsit, 
recuperar el model de policia local de proximitat i qualsevol altra matèria pròpia 
del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.
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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, per a la gestió de la 
situació  de  crisi  sanitària  ocasionada  pel  COVID-19,  per  l’establiment  de 
mesures temporals de caràcter excepcional, per protegir la salut i seguretat de 
la ciutadania.

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.

Vist el Pla de Contingència elaborat per l’Inspector de la Policia Local de Sant  
Vicenç dels Horts per garantir la prestació dels serveis públics de seguretat.

Vist  que al  departament  de  Seguretat  Ciutadana no disposa actualment  de 
personal administratiu per atendre les tasques pròpies per la gestió i tramitació 
dels  diferents  procediments  administratius  sotmesos  a  termini  mitjançant  el 
gestor d’expedients.

Atès que aquesta incorporació es considera excepcional  pel  tipus de servei  
administratiu en matèria de seguretat ciutadana, especialment en la situació 
derivada de la pandèmia del SARS-CoV-2 i, per les circumstancies derivades 
de la  manca de personal  i  la necessitat  urgent  i  inajornable de tramitar els 
diferents  expedients  administratius  imprescindibles  per  garantir  el  correcte 
funcionament dels serveis públics.

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  Maria 
Angustias Porto Morillo i, ha acceptat l’oferiment del lloc de treball per aquest 
nomenament interí. 

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. 

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 
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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 que l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i Organització, pel qual 
justifica 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,  així  com 
l’excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  del  nomenament  interí,  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 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.- Aprovar  l’excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  d’aquest 
nomenament  en  base  a  l’informe  emès  pel  Cap  de  Recursos  Humans  i  
Organització.
 
Tercer.- Nomenar funcionaria interina per la substitució d’una treballadora en 
situació  de  baixa  d’IT,  a  la  senyora  Maria  Angustias  Porto  Morillo  com  a 
Administrativa,  grup  C1,  nivell  de  destinació  12,  amb  178  punts  segons  la 
valoració de llocs de treball vigents i, adscriure-la al departament de Seguretat 
Ciutadana, amb efectes del dia 18 de maig de 2020 i fins a la reincorporació de 
la persona substituïda. 
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Quart.- Aprovar la despesa de 7.234.66 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social. 

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  de  Seguretat  Ciutadana,  d’Economia, 
Sistemes i Tecnologies, a les seccions sindicals”

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern  Local de  data 21 de 
maig de 2020, d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en 
el contracte temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència 
com a oficial tercera polivalent del senyor JCM. (G0232019000225)

“Expedient  número:  G0232019000225  Contracte  temporal  de  màxima 
urgència com a oficial de tercera polivalent del senyor JCM. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat  i  la inajornabilitat en el 
contracte temporal  a temps complert  amb caràcter de màxima urgència com a 
oficial tercera polivalent del senyor JCM.

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 463/2020, 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. 

Atès que aquest contracte tenia una duració màxima de 6 mesos, amb efectes del 
dia 26 de novembre de 2019 i fins la resolució del procés selectiu corresponent, 
que en cap cas podrà superar els mesos, fins el dia 25 de maig d’enguany.

Atès  que  la  figura  contractual  per  la  qual  es  trobava  contractat  és  per 
circumstàncies de la producció, recollit a 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 
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l’Estatut dels Treballadors, en matèria de contractes de duració determinada i, que 
ja ha arribat al seu termini màxim de 6 mesos, sense poder donar lloc a possibles 
prorrogues. 

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.

Atès que l’esmentada contractació temporal  s’ha formalitzat pel  procediment de 
màxima urgència, ja que no es disposa de borsa de treball d’oficials de tercera i, 
tenint  en  compte  la  necessitat  urgent  d’atendre  les  tasques  de  manteniment, 
reparació i conservació de mobiliari urbà els treballadors s’havien seleccionat per 
un procediment previ que cal regularitzar pel procediment legalment establert.

Vist  que l’article  2  del  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, aquesta nova prorroga s’estén fins les 00:00 hores del 
dia  24  de  maig  de  2020,  amb la  possibilitat  de  possibles  prorrogues  quedant 
sotmès a les mateixes condicions fins ara aprovades.

Vist que 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 força major, o sigui, una situació imprevisible, que ha ocasionat la 
suspensió  del  procés selectiu iniciat  per  regularitzar  la  contractació de màxima 
urgència realitzada i,  donat que el  contracte formalitzat no permet la pròrroga i 
atesa la necessitat de prestar el servei públic essencial de manteniment, reparació 
i conservació del mobiliari urbà, l’Ajuntament necessita que es torni a contractar 
per  obra  i  servei  determinat  al  senyor  José  Carrasco  Marín,  com a  oficial  de 
tercera, fins a la resolució del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà 
superar  els  6  mesos,  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  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 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 
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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  juliol,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt dos 
que durant l’any 2018 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al  
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. 

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

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

Vist  que l’informe emès pel  Cap de Recursos Humans i  Organització,  pel  qual 
justifica 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 pel funcionament bàsic d’aquest servei.

Vist l’informe jurídic de la Secretària accidental que s’adjunta a l’expedient.

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar  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, ser indispensable pel  funcionament bàsic d’aquest servei,  de conformitat 
amb la justificació que consta a l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i  
Organització.

Segon.-  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació 
temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència, en base a l’informe 
emès pel Cap d’Espais Públics i Serveis Municipals.

Tercer.-  Aprovar  la  contractació  temporal  a  temps  complert  amb  caràcter  de 
màxima  urgència,  en  la  modalitat  d’obra  i  servei  determinat,  al  senyor  José 
Carrasco Marín, enquadrat en el grup de classificació AP, nivell de destinació 10, 
amb  144  punts  segons  la  valoració  de  llocs  de  treball  vigents,  adscrit 
provisionalment al lloc de treball d’Oficial tercera (número 442), amb efectes del dia 
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26 de maig de 2020 i fins a la resolució del procés selectiu corresponent, que en 
cap cas podrà superar els 6 mesos, fins el 25 de novembre de 2020, per garantir la 
resolució  del  procés  selectiu  suspès  i,  d’aquesta  manera  regularitzar  la 
contractació temporal de màxima urgència.

Quart.-  Aprovar la despesa de 19.683,03 € en concepte de salaris  i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del contracte laboral.

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.”

2.0.3 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern  Local de  data 21 de 
maig de 2020, d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en 
el contracte temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència 
com a oficial tercera polivalent del senyor ATP. (G0232019000228)

“Expedient  número:  G0232019000228  Contracte  temporal  de  màxima 
urgència com a oficial de tercera polivalent del senyor ATP. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat  i  la inajornabilitat en el 
contracte temporal  a temps complert  amb caràcter de màxima urgència com a 
oficial tercera polivalent del senyor ATP.

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 463/2020, 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. 

Atès que aquest contracte tenia una duració màxima de 6 mesos, amb efectes del 
dia 26 de novembre de 2019 i fins la resolució del procés selectiu corresponent, 
que en cap cas podrà superar els mesos, fins el dia 25 de maig d’enguany.
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Atès  que  la  figura  contractual  per  la  qual  es  trobava  contractat  és  per 
circumstàncies de la producció, recollit a 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 i, que 
ja ha arribat al seu termini màxim de 6 mesos, sense poder donar lloc a possibles 
prorrogues. 

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.

Atès que l’esmentada contractació temporal  s’ha formalitzar pel procediment de 
màxima urgència, ja que no es disposa de borsa de treball d’oficials de tercera i, 
tenint  en  compte  la  necessitat  urgent  d’atendre  les  tasques  de  manteniment, 
reparació i conservació de mobiliari urbà els treballadors s’havien seleccionat per 
un procediment previ que cal regularitzar pel procediment legalment establert.

Vist  que l’article  2  del  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, aquesta nova prorroga s’estén fins les 00:00 hores del 
dia  24  de  maig  de  2020,  amb la  possibilitat  de  possibles  prorrogues  quedant 
sotmès a les mateixes condicions fins ara aprovades.

Vist que 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 força major, o sigui, una situació imprevisible, que ha ocasionat la 
suspensió  del  procés selectiu iniciat  per  regularitzar  la  contractació de màxima 
urgència realitzada i,  donat que el  contracte formalitzat no permet la pròrroga i 
atesa la necessitat de prestar el servei públic essencial de manteniment, reparació 
i conservació del mobiliari urbà, l’Ajuntament necessita que es torni a contractar 
per  obra i  servei  determinat  al  senyor  Antonio  Tejada Pérez,  com a oficial  de 
tercera, fins a la resolució del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà 
superar  els  6  mesos,  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  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 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 
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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.

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

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

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

Vist  que l’informe emès pel  Cap de Recursos Humans i  Organització,  pel  qual 
justifica 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 pel funcionament bàsic d’aquest servei.

Vist l’informe jurídic de la Secretària accidental que s’adjunta a l’expedient.

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar  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, ser indispensable pel  funcionament bàsic d’aquest servei,  de conformitat 
amb la justificació que consta a l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i  
Organització.

Segon.-  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació 
temporal a temps complert amb caràcter de màxima urgència, en base a l’informe 
emès pel Cap d’Espais Públics i Serveis Municipals.



Ple 18/06/2020

Tercer.-  Aprovar  la  contractació  temporal  a  temps  complert  amb  caràcter  de 
màxima urgència,  en la  modalitat  d’obra i  servei  determinat,  al  senyor  Antonio 
Tejada Pérez, enquadrat en el grup de classificació AP, nivell de destinació 10, 
amb  144  punts  segons  la  valoració  de  llocs  de  treball  vigents,  adscrit 
provisionalment al lloc de treball d’Oficial tercera (número 82), amb efectes del dia 
26 de maig de 2020 i fins a la resolució del procés selectiu corresponent, que en 
cap cas podrà superar els 6 mesos, fins el 25 de novembre de 2020, per garantir la 
resolució  del  procés  selectiu  suspès  i,  d’aquesta  manera  regularitzar  la 
contractació temporal de màxima urgència.

Quart.-  Aprovar la despesa de 19.683,03 € en concepte de salaris  i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del contracte laboral.

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.”

2.0.4  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000522  de  data  26  de  maig, 
d’aprovar  deixar sense efecte la prohibició d'utilització del domini públic 
per a la realització d'obres privades. (M1252020000011)

“Expedient número:  M1252020000011 Mesures extraordinàries pel  COVID-
19. 
Tràmit relacionat:  Deixar sense efecte la prohibició d'utilització del domini públic 
per a la realització d'obres privades.

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

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

L’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, manté per cada Administració 
la competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus 
serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres 
directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici 
d’allò establert als articles 4 i 5 de l’esmentat Reial Decret.
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Mitjançant decret d’alcaldia 2020LLDR000421, de data 20 de març es va acordar, 
entre d’altres, la prohibició de la utilització del domini públic per a la realització de  
qualsevol tipus d’activitat vinculada a l’execució de les obres de promoció privada, 
llevat de les urgències que estiguessin justificades per garantir la seguretat de les 
persones, prèvia valoració del tècnic competent.

L’ordre  340/2020,  de 12 d’abril  modificada per  l’ordre  385/2020,  de 2  de maig 
suspèn  determinades  activitats  relacionades  amb  obres  d’intervenció  a  edificis 
existents  en  els  que  existeixi  risc  de  contagi  pel  COVID-19  per  persones  no 
relacionades amb dita activitat.

D’altra banda, l’ordre 399/2020, de 9 de maig modificada per l’ordre 440/2020, de 
23 de maig preveu l’aplicació de la fase 1 al municipi de Sant Vicenç dels Horts, i  
en  conseqüència  la  flexibilització  de  determinades  restriccions  establertes  per 
l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Aquest aminorament de les mesures restrictives per tal de recuperar paulatinament 
la vida quotidiana i l’activitat econòmica, fa necessari l’aixecament de la prohibició 
de l’ocupació de la via pública aprovada pel decret d’alcaldia.

L'Ajuntament,  tot  i  la suspensió de procediments administratius establerta en la 
Disposició addicional  3 del  Reial  Decret  463/2020,  de 14 de març,  pel  qual  es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19 (modificat pel RD 465/2020), considera convenient l’aprovació del 
tràmit objecte d’aquest acord per tractar-se d’una situació estretament vinculada 
als fets justificatius de l’estat d’alarma

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

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

RESOLC:

Primer.  Aprovar  l’excepcionalitat  a  la  suspensió  dels  terminis  administratius 
prevista a la DA 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 
tractar-se  d’una  situació  estretament  vinculada  als  fets  justificatius  de  l’estat 
d’alarma

Segon. Deixar sense efecte la prohibició de la utilització del domini públic per a la 
realització  de qualsevol  tipus  d’activitat  vinculada a  l’execució  de les  obres  de 
promoció  privada,  sempre  i  quan  es  compleixin  les  mesures  de  seguretat 
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establertes  per  l’autoritat  sanitària  i  en especial  l’ordre  340/2020,  de  12  d’abril 
modificada per l’ordre 385/2020, de 2 de maig.

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

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

2.0.5  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000578  de  data  5  de  juny, 
d’aprovar  prorrogar  les  mesures  adoptades  pel  Decret  núm. 
2020LLDR000511 de data 18 de maig 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, 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 i, ampliar la mesura preventiva, en concepte de guàrdia 
no presencial pel personal de la Policia Local. (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. 
2020LLDR000511 de data 18 de maig 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, 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 i, ampliar la mesura preventiva, 
en concepte de guàrdia no presencial pel personal de la Policia Local.

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  
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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. Mesura que s’ha anat prorrogant mitjançant Decrets posteriors com a 
mesura preventiva degut a la situació excepcional  que estem vivint  ocasionada 
crisi sanitària actual.

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 i,  va  adoptar,  com a mesura preventiva,  de manera 
immediata, un servei de guàrdia no presencial a la Policia Local pel personal que 
hagi estat operatiu presencialment durant la Declaració de l’Estat d’Alarma. 

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 
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.

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000511  de  data  18  de  maig  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 11 
de maig i 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 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.
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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  prorroga  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.

Vist el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga 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 per la 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 
del persona públic, aprovat com a òrgan paritari i col·legiat de participació destinat 
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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.

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

Vist  que el  capítol  de la Llei  16/1991, de 10 de juliol,  de les policies locals de 
Catalunya regula la seguretat i el higiene en el treball i, concretament l’article 42.3 
d’aquesta norma, estableix que les corporacions locals han d’adoptar les mesures 
necessàries per a la prevenció de malalties contagioses.

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 que consta a 
l’expedient.

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 
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personalment  i  sota  la  seva  responsabilitat,  en  cas de catàstrofe  o  d’infortunis 
públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i  adequades, donant 
compte de forma immediata al Ple.

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

RESOLC:

Primer.-  Prorrogar les mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000511 de 
data 18 de maig 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 
7 de juny de 2020,  data a partir  de la qual  es determinarà la continuïtat  o no 
d’aquestes mesures, mitjançant Decret, amb efectes de data 25 de maig de 2020.

Segon.- 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.
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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. 

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.

Tercer.-  Ampliar la mesura preventiva en QUATRE DIES més, en concepte de 
guàrdia  no  presencial  pel  personal  que  havia  estat  operatiu  durant  el  període 
compres a partir del dia 12 d’abril fins a la finalització de la declaració de l’estat 
d’alarma. 

Aquesta mesura preventiva només s’aplicarà, amb caràcter retroactiu i de manera 
íntegra, al personal de la Policia Local que no pot adherir-se o no s’hagi adherit al 
complement de productivitat, al personal que hagi complert els criteris establerts 
per l’abonament del complement de productivitat i, conseqüentment, al personal 
que no hagi complert els dies efectius del complement de productivitat durant el 
primer quadrimestre (tres dies efectius), només se l’aplicarà la mesura preventiva, 
en concepte de guàrdia no presencial, de manera parcial, amb un dia més.

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

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 
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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.”

2.0.6  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000595  de  data  8  de  juny, 
d’aprovar  el  Pla  d’obertura  dels  centres  educatius  (escoles  bressols 
municipals, L’Alegria i  Petit Mamut) en la fase 2 de desescalada per la 
finalització del curs 2019-2020.(PLAN2020000007)

“Expedient  número:  PLAN2020000007  Pla  d’obertura  dels  centres  educatius 
(escoles bressols municipals, L’Alegria i Petit Mamut) en la fase 2 de desescalada 
per la finalització del curs 2019-2020. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  Pla  d’obertura  dels  centres  educatius  (escoles 
bressols municipals, L’Alegria i Petit Mamut) en la fase 2 de desescalada per la  
finalització del curs 2019-2020.

El  PROCICAT,  a  proposta  del  Govern  de  la  Generalitat  i  amb  l’acord  del 
Departament, va ordenar el passat 12 de març el tancament immediat de tots els 
centres del sistema educatiu no universitari, i a partir d’aquí s’han succeït diverses 
decisions executives del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat, avalades 
quan  ha  calgut  per  les  respectives  cambres  legislatives,  que  són  d’obligat 
compliment per a qualsevol pla de reobertura de centres en el final del curs 2019-
2020 i d’organització dels centres i dels estudis en el curs 2020-2021.

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.

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.

mailto:rrhh@svh.cat
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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 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.

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 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.

Vist que el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la 
finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i 
els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 
2020, estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla d’Obertura de centres i 
apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels 
alumnes.

Vist que el proper dia 8 de juny de 2020 està previst que el nostre municipi entri en 
Fase 2, en la que es permet l’accés d’alumnat als centres de manera limitada i es 
deixa  la  potestat  de  regular  aquestes  limitacions  a  les  autoritats  educatives 
competents.

Atès  que  aquests  Plans  d’obertura  de  centres  han  estat  elaborats  per  les 
direccions  de  les  Escoles  Bressol  Municipals  i  supervisats  pel  cap  del  Servei 
d’educació de l’Ajuntament de Sant Vicenç els Horts.
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Vist  que  el  cap  del  departament  d’Educació  ha  emès  informe que s’adjunta  a 
l’expedient  on  sol·licita  la  necessitat  d’aprovar  el  Pla  d’obertura  dels  centres 
educatius (escoles bressols municipals, L’Alegria i Petit Mamut) en la fase 2 de 
desescalada per a la finalització del curs 2019-2020.

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar  el  Pla  d’obertura  dels  centres  educatius  (escoles  bressols 
municipals, L’Alegria i Petit Mamut) en la fase 2 de desescalada per la finalització 
del curs 2019-2020, que s’adjunta a aquest acord.

Segon.- Donar compte al Ple municipal en la primera sessió que se celebri.

Tercer.- Notificar  a  les  direccions  de  les  Escoles  Bressol  Municipals,  al 
Departament  de  Recursos  Humans  i  al  Departament  d’Ensenyament  de  la 
Generalitat de Catalunya.“

2.0.7 D’acord amb l'estat d'alarma i  la declaració d'emergència, segons 
decret  d’alcaldía  2020LLDR000399,  data  13  de  març  de  2020,  es  dona 
compte  dels  contractes  menors  període  13/03/2020_08/06/2020,  per 
despeses relacionades amb la pandèmia del COVID-19 :

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 YANYAN 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 
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pur

29/05/2020 76,23 77291088W 
TORRENT  ANDREU 
MONTSERRAT 

DR COVID19 
Goma de 5 mm. per a la confecció 
de mascaretes i altres

22/05/2020 117,02 77291088W 
TORRENT  ANDREU 
MONTSERRAT 

DR COVID19 
Goma diversa i cons de fil.  Xarxa 
voluntaris

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  situación  d'emergència 
cornavirus covid-19

08/05/2020 396,09 B67529131 NETTURIS SL DR COVID19 

Contractació  urgent  de  neteja  i 
desinfecció parc mòbil de vehicles 
de Polici  a  Local  i  Protecció  Civil 
mes d'abril.

22/05/2020 1.098,08 A08568057 
COMERCIAL  ELECTRICA 
LLOBREGAT SA 

DR COVID19 
F  004202796  280420. 
GENERADOR  DE  OZONO 
INDUSTRIAL 

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 

22/05/2020 1.784,99 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Sub.  col.  i  etiquetatge  pantalles 
protec tores policarb. 6 mm. Molí i 
Biblioteca

22/05/2020 4.200,00 X4086679Q YANYAN XU DR COVID19 
Mascaretes  quirùrgiques  amb 
gomes  i  mascaretes  FFP2- 
Covid19

22/05/2020 476,00 V48083521 
SURNE  MUTUA  DE  SEGUROS 
Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 

DR COVID19 
Assegurança  xarxa  de  voluntaris 
COVID  de  l  19/04/2020  al 
19/05/2020 

22/05/2020 255,00 V48083521 
SURNE  MUTUA  DE  SEGUROS 
Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 

DR COVID19 
Assegurança  xarxa  de  voluntariat 
COVID p eríode del 19/03/2020 al 
19/04/2020 

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.

15/05/2020 3.335,04 B58945585 ROLYMS VALLES SL DR COVID19 
Mascaretes  ergonòmiques  Moldex 
FFP2 

22/05/2020 870,00 B63398648 
PACAR  CENTRAL  DEL 
AUTOMOVIL SL 

DR COVID19 Gel hidroalcohòlic 500 ml. 
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22/05/2020 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 

15/05/2020 3.965,00 A08568057 
COMERCIAL  ELECTRICA 
LLOBREGAT SA 

DR COVID19 
F  004202797  280420. 
MASCARILLA  DESECHABLE  3 
CAPAS 

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)

15/05/2020 5.952,72 A25027145 
SERVICIOS 
MICROINFORMATICA SA 

DR COVID19 
Portàtils Lenovo R5 - 8G - 256 Gb 
- W10 prof. Teletreball Covid19

15/05/2020 1.074,96 B87874467 SEINSOL SL DR COVID19 
Webcams Logitech C920 -  30 fps 
1920  x  1080  video.  Treletreball 
Covid19

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

JG COVID19 
Adquisició  12  portàtils  pel 
teletreballs pel COVID19

133.983,04

“
3.0.0 ECONOMIA I HISENDA

3.0.1 Aprovar la modificació de l’ordenança general de gestió, liquidació, 
inspecció  i  recaptació  dels  ingressos  de  dret  públic  municipals  i  de 
l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora del preu públic per la prestació de 
serveis a les escoles bressol municipals (Petit Mamut) (EC072019000008)

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

Expedient número: EC072019000008 Ordenances Fiscals per l'exercici 2020. 
Tràmit  relacionat: Aprovar la modificació de l’ordenança general  de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de 
l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora del preu públic per la prestació de serveis 
a les escoles bressol municipals (Petit Mamut).

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 
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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.

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.
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Vistos els informes del departament d’Educació,  de la Secretaria accidental i 
l’interventor municipal, que s’adjunten al present acord.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  general  de 
gestió,  liquidació,  inspecció  i  recaptació  dels  ingressos  de  dret  públic 
municipals i  de l’ordenança fiscal  núm. 24 reguladora del  preu públic per la 
prestació de serveis a les escoles bressol municipals (Petit Mamut) així com el 
seu text refós: 

La redacció dels articles modificats es la següent:

ORDENANÇA  GENERAL  DE  GESTIÓ,  LIQUIDACIÓ,  INSPECCIÓ  I 
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

Article 35 - Ajornaments i fraccionaments

1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona,  la concessió i 
denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà segons allò 
previst a aquesta Ordenança General.

Si  s’hagués  de  resoldre  amb  altres  criteris,  respecte  als  terminis  d’ajornaments  i 
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament.

2.  Per  als  supòsits  diferents  dels  referits  al  punt  anterior,  correspondrà  la  resolució  de  la  
sol·licitud  a l’Alcalde/sa o l’òrgan en qui es delegui.

a) Els deutes per un import de fins a 1.800 euros podran fraccionar-se per un període 
màxim de 18 mesos, sempre que les quotes mensuals resultants no siguin inferiors a 
100 €.

b) Els deutes per import de més de 1.800  € i fins a 2.400 euros podran ser fraccionats 
fins un termini  de 24 mesos,  sempre que les quotes mensuals  resultants no siguin 
inferiors a 100 €.

c) Els deutes per import de més de 2.400  € i fins a 3.600 euros podran ser fraccionats  
fins un termini  de 36 mesos,  sempre que les quotes mensuals  resultants no siguin 
inferiors a 100 €.

d) Els deutes per import de més de 3.600 € i fins 4.800 € podran ser fraccionats fins un 
període màxim de 48 mesos, sempre que les quotes mensuals resultants no siguin 
inferiors a 100 €.

e) Els deutes per import de més de 4.800 i fins 7.200 € podran ser fraccionats fins un 
període màxim de 72 mesos, sempre que les quotes mensuals resultants no siguin 
inferiors a 100 €.

f) Els deutes per import superior a 7.200 € podran ser fraccionats fins un període màxim 
de 120 mesos, sempre que les quotes mensuals resultants no siguin inferiors a 100 €.
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3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els següents deutes tributaris: 

- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats.
 
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, 
d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa. 

- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferior a 60 €. 

4. En el cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, es podrà acordar el seu 
ajornament o fraccionament de pagament, sense exigència d’interessos de demora, sempre 
que s’hagi  sol·licitat  en període voluntari  i  que el  seu pagament es produeixi  en el  mateix 
exercici que el de la seva meritació,

5.  L'acord  de  concessió  de  l’ajornament  o  fraccionament  especificarà  la  garantia  que  el 
sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, la dispensa d'aquesta obligació.

6.  La garantia  haurà d'aportar-se en el  termini  de dos mesos,  comptadors a partir  del  dia 
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada a 
dita aportació. 

7. No obstant l’anterior, atesa l’actual crisis econòmica esta provocat que cada vegada mes els 
contribuents demanin fraccionaments  mensuals per al pagament dels diferents tributs i a fi de 
aconseguir  de  una manera  ràpida  i  eficaç  la  tramitació  dels  expedients,  es  dispensarà  de 
l’obligació d‘aportar garantia per fraccionaments i ajornaments de deutes en voluntària fins a un 
import de 30.000 €, sempre que es faci el primer pagament dins del període voluntari. 

1) ORDENANÇA FISCAL NUM. 24

2) PREU PÙBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS (PETIT MAMUT)

Article 6. Quotes de tarifació social

...

Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides

Membres nucli familiar
Menor  o  igual 
a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952
11.953 - 
15.935

15.936 - 
19.919

19.920 - 
23.903              23.904

3 10.464
10.465 - 
15.696

15.697 - 
20.928

20.929 - 
26.160

26.161 - 
31.392 31.393

4 12.413
12.414 - 
18.619

18.620 - 
24.825

24.826 - 
31.032

31.033 - 
37.238 37.239

5 13.810
13.811 - 
20.716

20.717 - 
27.621

27.622 - 
34.526

34.527 - 
41.431 41.432

6 15.701
15.702 - 
23.552

23.553 - 
31.402

31.403 - 
39.253

39.254 - 
47.103 47.104

7 17.230
17.231 - 
25.845

25.846 - 
34.460

34.461 - 
43.075

43.076 - 
51.691 51.692

Única quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Serveis bàsics d'educació ( de 9 a 12 h i de 15 a 17 h)
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Membres nucli familiar
Menor  o  igual 
a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952
11.953 - 
15.935

15.936 - 
19.919

19.920 - 
23.903 23.904

3 10.464
10.465 - 
15.696

15.697 - 
20.928

20.929 - 
26.160

26.161 - 
31.392 31.393

4 12.413
12.414 - 
18.619

18.620 - 
24.825

24.826 - 
31.032

31.033 - 
37.238 37.239

5 13.810
13.811 - 
20.716

20.717 - 
27.621

27.622 - 
34.526

34.527 - 
41.431 41.432

6 15.701
15.702 - 
23.552

23.553 - 
31.402

31.403 - 
39.253

39.254 - 
47.103 47.104

7 17.230
17.231 - 
25.845

25.846 - 
34.460

34.461 - 
43.075

43.076 - 
51.691 51.692

Quota mensual per 10 
mesos, de setembre a 
juny 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Servei de menjador fix

Membres nucli familiar
Menor  o  igual 
a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952
11.953 - 
15.935

15.936 - 
19.919

19.920 - 
23.903 23.904

3 10.464
10.465 - 
15.696

15.697 - 
20.928

20.929 - 
26.160

26.161 - 
31.392 31.393

4 12.413
12.414 - 
18.619

18.620 - 
24.825

24.826 - 
31.032

31.033 - 
37.238 37.239

5 13.810
13.811 - 
20.716

20.717 - 
27.621

27.622 - 
34.526

34.527 - 
41.431 41.432

6 15.701
15.702 - 
23.552

23.553 - 
31.402

31.403 - 
39.253

39.254 - 
47.103 47.104

7 17.230
17.231 - 
25.845

25.846 - 
34.460

34.461 - 
43.075

43.076 - 
51.691 51.692

Quota  diària  dinar 
+berenar fix 4,85 € 6,50 € 7,50 € 8,65 €

Casal d'estiu mes de juliol

Membres nucli familiar
Menor  o  igual 
a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952
11.953 - 
15.935

15.936 - 
19.919

19.920 - 
23.903 23.904

3 10.464
10.465 - 
15.696

15.697 - 
20.928

20.929 - 
26.160

26.161 - 
31.392 31.393

4 12.413
12.414 - 
18.619

18.620 - 
24.825

24.826 - 
31.032

31.033 - 
37.238 37.239

5 13.810
13.811 - 
20.716

20.717 - 
27.621

27.622 - 
34.526

34.527 - 
41.431 41.432

6 15.701
15.702 - 
23.552

23.553 - 
31.402

31.403 - 
39.253

39.254 - 
47.103 47.104

7 17.230
17.231 - 
25.845

25.846 - 
34.460

34.461 - 
43.075

43.076 - 
51.691 51.692

Quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Es podrà fraccionar l'assistència al casal d’estiu per les tres setmanes de durada de l'activitat  
si la família amb fill o filla matriculada al centre només volgués fer ús del servei una o dues  
setmanes.
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Segon.- 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. 

3.0.2  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  núm.  24 
reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per 
la  prestació  de  serveis  a  l’escola  bressol  municipal   l’Alegria. 
(EC072019000010)

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

Expedient  número: EC072019000010  Ordenances  reguladores  de 
Prestacions Patrimonials Publiques no tributàries. 
Tràmit relacionat: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança núm. 
24  reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la  
prestació de serveis a l’escola bressol municipal  l’Alegria.

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  20.6  del  Text  refós  de  la  llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del servei públic

L’article  4.1.a)  de la Llei  7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local,  
reformada  per  la  Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la 
modernització del Govern Local i l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de  Catalunya,  reconeix  als  municipis  les  potestats  reglamentàries  i 
d’autoorganització dins l’esfera de les seves competències.

De conformitat amb allò que disposen els articles 22.d), 47.2.f) i 70 de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local, reformada per la Llei 57/2003, en 
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concordança amb els articles 52.d),  114.3.a) i  178 de la Llei  Municipal  i  de 
Règim Local de Catalunya.

De conformitat amb allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985 Reguladora 
de las Bases de Règim Local.

Vistos els informes del departament d’Educació,  de la Secretaria accidental i 
l’interventor municipal, que s’adjunten al present acord.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  núm.  24 
reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari 
per la prestació de serveis a l’escola bressol municipal  l’Alegria.
 
La redacció dels articles modificats es la següent:

Article 4. Tarifes 
...

Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides

Membres nucli familiar
Menor  o  igual 
a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952
11.953 - 
15.935

15.936 - 
19.919

19.920 - 
23.903              23.904

3 10.464
10.465 - 
15.696

15.697 - 
20.928

20.929 - 
26.160

26.161 - 
31.392 31.393

4 12.413
12.414 - 
18.619

18.620 - 
24.825

24.826 - 
31.032

31.033 - 
37.238 37.239

5 13.810
13.811 - 
20.716

20.717 - 
27.621

27.622 - 
34.526

34.527 - 
41.431 41.432

6 15.701
15.702 - 
23.552

23.553 - 
31.402

31.403 - 
39.253

39.254 - 
47.103 47.104

7 17.230
17.231 - 
25.845

25.846 - 
34.460

34.461 - 
43.075

43.076 - 
51.691 51.692

Única quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Serveis bàsics d'educació ( de 9 a 12 h i de 15 a 17 h)

Membres nucli familiar
Menor  o  igual 
a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952
11.953 - 
15.935

15.936 - 
19.919

19.920 - 
23.903 23.904

3 10.464
10.465 - 
15.696

15.697 - 
20.928

20.929 - 
26.160

26.161 - 
31.392 31.393

4 12.413
12.414 - 
18.619

18.620 - 
24.825

24.826 - 
31.032

31.033 - 
37.238 37.239

5 13.810
13.811 - 
20.716

20.717 - 
27.621

27.622 - 
34.526

34.527 - 
41.431 41.432

6 15.701
15.702 - 
23.552

23.553 - 
31.402

31.403 - 
39.253

39.254 - 
47.103 47.104

7 17.230
17.231 - 
25.845

25.846 - 
34.460

34.461 - 
43.075

43.076 - 
51.691 51.692
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Quota mensual per 10 
mesos, de setembre a 
juny 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Servei de menjador fix

Membres nucli familiar
Menor  o  igual 
a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952
11.953 - 
15.935

15.936 - 
19.919

19.920 - 
23.903 23.904

3 10.464
10.465 - 
15.696

15.697 - 
20.928

20.929 - 
26.160

26.161 - 
31.392 31.393

4 12.413
12.414 - 
18.619

18.620 - 
24.825

24.826 - 
31.032

31.033 - 
37.238 37.239

5 13.810
13.811 - 
20.716

20.717 - 
27.621

27.622 - 
34.526

34.527 - 
41.431 41.432

6 15.701
15.702 - 
23.552

23.553 - 
31.402

31.403 - 
39.253

39.254 - 
47.103 47.104

7 17.230
17.231 - 
25.845

25.846 - 
34.460

34.461 - 
43.075

43.076 - 
51.691 51.692

Quota  diària  dinar 
+berenar fix 4,85 € 6,50 € 7,50 € 8,65 €

Casal d'estiu mes de juliol

Membres nucli familiar
Menor  o  igual 
a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952
11.953 - 
15.935

15.936 - 
19.919

19.920 - 
23.903 23.904

3 10.464
10.465 - 
15.696

15.697 - 
20.928

20.929 - 
26.160

26.161 - 
31.392 31.393

4 12.413
12.414 - 
18.619

18.620 - 
24.825

24.826 - 
31.032

31.033 - 
37.238 37.239

5 13.810
13.811 - 
20.716

20.717 - 
27.621

27.622 - 
34.526

34.527 - 
41.431 41.432

6 15.701
15.702 - 
23.552

23.553 - 
31.402

31.403 - 
39.253

39.254 - 
47.103 47.104

7 17.230
17.231 - 
25.845

25.846 - 
34.460

34.461 - 
43.075

43.076 - 
51.691 51.692

Quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Es podrà fraccionar l'assistència al casal d’estiu per les tres setmanes de durada de l'activitat  
si la família amb fill o filla matriculada al centre només volgués fer ús del servei una o dues  
setmanes.

Segon.- 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 
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pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

3.0.3 Exp. núm.2 de modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant crèdit  extraordinari,  finançat amb Romanent per a despeses 
generals de l’exercici 2019. (EC102020000001)

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: EC102020000001  Expedient  de  Modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2020. 

Tràmit  relacionat: Ratificar  l'expedient  número  2  de  Modificacions 
pressupostàries  de  despeses  mitjançant  crèdit  extraordinari,  finançat  amb 
Romanent per a despeses generals de l’exercici 2019

En  data  11  de  juny  de  2020  es  va  aprovar  per  decret  2020LLDR000617 
l’expedient de modificació de crèdit número 2 per import de 105,912’82€ per 
mitjà de crèdit extraordinari, finançat amb Romanent per a despeses generals 
de l’exercici 2019.

Vist  que  aquest  acord  ha  de  ser  ratificat  pel  proper  Ple  que  se  celebri  a 
l’Ajuntament.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Ratificar l’acord d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 
número 2 per import de 105.912’82€ per mitjà de crèdit extraordinari i finançat 
amb romanent per a despeses generals de l’exercici 2019, aprovat per decret 
2020LLDR000617 de data 11 de juny de 2020, que transcrit literalment diu així: 

“Expedient  número: EC102020000001  Expedients  de  Modificacions  
pressupostàries de l'exercici 2020. 

Tràmit  relacionat: Exp.  núm.2 de modificació  de crèdits  del  pressupost  de  
despeses  mitjançant  crèdit  extraordinari,  finançat  amb  Romanent  per  a  
despeses generals de l’exercici 2019.
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Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la  
consignació  és  insuficient  en  el  pressupost  ordinari  actual,  s’ha  de  tramitar  
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de crèdit extraordinari.

Els diferents tècnics de gestió pressupostària han fet les següents propostes  
de despeses urgents, que no tenen consignació pressupostària i que no poden  
demorar-se a l’exercici 2021, com a conseqüència de la pandèmia COVID19. 

Partida Partida Descripció Import

2020-421-2313-
48102

Conveni  Fundació  Privada  Bayt  Al-Thaqafa  protocol  
PROCICAT 6.250,00

2020-421-2313-
48103

Conveni  Fundació  Privada  Maria  Auxiliadora  protocol  
PROCICAT 11.750,00

2020-421-2313-
48104 Conveni Casal Infantil i Juvenil El Quijote protocol PROCICAT 6.450,00

2020-421-2313-
48109 Conveni Fundació TRAB.OR protocol PROCICAT 10.250,00

2020-411-2310-
48003 Joventut: Ajuts COVID19 Casals d'estiu 51.212,82

2020-400-2313-
48000 Serv.Socials: Ajuts COVID19 20.000,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
105.912,8
2

Per  aquest  motiu,  es  fa  necessària  la  tramitació  d’una  modificació  
pressupostària amb subjecció a les disposicions vigents. 

El finançament és a càrrec del Romanent Positiu, per a despeses generals, de  
l’exercici 2019. 

El  Concepte  d’ingrés  és  el  2020-110-87000  Romanent  per  a  despeses  
generals d’import 105.912,82 € 

FONAMENTS DE DRET

La normativa jurídica està recollida fonamentalment  als articles 172 a 182 i  
disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, als  
articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990 i a la Llei Orgànica 2/2012, de 27  
d’abril, modificada per la Llei Orgànica 9/2013 de control del deute comercial  
en el sector públic, disposició addicional sisena, així com als articles 8 al 17 de  
les bases d’execució del pressupost 2020. 
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A l'expedient  s'ha  d'especificar  l’aplicació  pressupostària  concreta  que  s'ha  
d'incrementar o crear i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat.

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

El RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer  
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en el seu article 3, apartat 1  
diu: “El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 
se podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto  
23,  «Servicios  Sociales  y  promoción  social»,  recogida  en  el  anexo  I  de  la  Orden  
EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los  
presupuestos de la Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la  
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de 
gasto, se considerarán, con carácter excepcional, y a lo exclusivos efectos de este  
artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real  
Decreto-ley.Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el  
último  párrafo  del  apartado  1  de  la  disposición  adicional  decimosexta  del  texto  
refundido  de  la  Ley  reguladora  de  Haciendas  Locales,  aprobado  por  real  decreto  
legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”.

Tanmateix el RDL 11/2020, de data 31 de març, pel que s’adopten mesures  
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19, en el seu article 20 diu: “1. A los efectos de la aplicación del último párrafo del  
artículo  3  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes  
extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  el  
importe que podrá destinar cada entidad local al gasto al que se refiere dicho precepto  
será, como máximo, equivalente al 20% del saldo positivo definido en la letra c) del  
apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2.  Para  la  aplicación  del  superávit  a  la  política  de  gasto  23  en  los  términos  
regulados  en  el  artículo  1  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  la  
modificación  presupuestaria  de  crédito  extraordinario  para  habilitar  crédito  o  de  
suplemento de créditos que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del  
Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre  
reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto  
refundido  de la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno  
posterior  que  se  celebre,  exigiéndose  para  ello  el  voto  favorable  de  una  mayoría  
simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
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La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del  
decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación  
económico-administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la  
fecha de publicación del acuerdo plenario.

3. Para el seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda, las  
Entidades Locales deberán remitir cumplimentado el formulario recogido en el Anexo  
III de este real decreto-ley. Esta obligación de remisión de información se establece en  
desarrollo del principio de transparencia reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27  
de abril,  por  lo  que deberá atenderse centralizando dicha remisión  a través de la  
intervención o unidad que ejerza sus funciones.

La  información  será  remitida  por  medios  electrónicos  a  través de  los  modelos  
normalizados y sistema que el Ministerio de Hacienda habilite al efecto, y mediante  
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la  
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los  
que el Ministerio de Hacienda considere que no es necesaria su utilización.

4.  Se  habilita  a  dicho  órgano  del  Ministerio  de  Hacienda  para  dictar  las  
resoluciones  que  sean  necesarias  para  la  aplicación  de  este  precepto  y  para  el  
establecimiento de plazos, períodos y procedimiento de remisión.

5. El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo  
referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos o el  
modo de envío derivados de las disposiciones de este real decreto-ley podrá llevar  
aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la  
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, previo requerimiento a la Corporación Local para  
su  cumplimiento  en  un  plazo  de  10  días  hábiles.  Sin  perjuicio  de  la  posible  
responsabilidad  personal  que  corresponda,  el  Ministerio  de  Hacienda  podrá  dar  
publicidad a los requerimientos efectuados o al incumplimiento de los mismos.

6. El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud  
del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.”

D’acord amb aquest article, el 20% del Romanent per a despeses generals,  
aprovat en la liquidació del 2019, i que és de 105.912,82 € (Romanent total  
529.564,11 €) es pot destinar a polítiques de despeses 23 (serveis socials i  
promoció social). 

Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.

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

RESOLC:
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Primer.- Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  núm.  2  d’import  
105.912,82€ per mitjà de crèdit  extraordinari,  finançat amb Romanent per a  
despeses generals de l’exercici 2019, el qual es publicarà al web municipal i al  
Butlletí Oficial de la Província.

Segon.- Ratificar el present Decret en el proper Ple ordinari municipal que es  
faci, segons estableix l’article 2 del RD 11/2020, de 31 de març. 

4.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

4.0.1 Aprovar l’addenda econòmica per l’exercici 2020 del conveni marc 
de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del 
territori agroforestal de les muntanyes del Baix. (G0342018000052)

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

Expedient número: G0342018000052 Conveni marc de col•laboració per a la 
protecció, millora i desenvolupament integral del  Territori agroforestal de les 
muntanyes del Baix. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  l’addenda  econòmica  per  l’exercici  2020  del 
conveni  marc de col·laboració per a la protecció,  millora i  desenvolupament 
integral del territori agroforestal de les muntanyes del Baix.

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

El 19 de setembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’addenda del 
conveni de col·laboració per la protecció, millora i desenvolupament integral del 
territori agroforestal de les Muntanyes del Baix . 

Atès que la clàusula 14a del Conveni preveu que la Comissió de Seguiment del 
conveni  en  el  quart  trimestre  de  cada  any  aprovarà  el  pla  de  treball  i  les 
aportacions econòmiques de cada entitat signant per l’any següent.
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El  8  d’octubre  de  2019,  la  Comissió  de  Seguiment  a  la  seu  del  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat va aprovar les aportacions dels municipis  signants 
del conveni per finançar les actuacions en el marc del projecte i el pla de treball  
per a l’any 2020, amb un import de 1.750,00 € en el cas de Sant Vicenç dels 
Horts per l’any 2020. 

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

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

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

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

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

Consta a l’expedient informe tècnic de Medi Ambient proposant l’aprovació de 
l’addenda econòmica.

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar l'addenda econòmica per a l’exercici  2020 del  Conveni  de 
col·laboració per la protecció,  millora i  desenvolupament integral  del  territori 



Ple 18/06/2020

agroforestal de les Muntanyes del Baix, amb el text de la minuta del conveni 
que s’adjunta a l’acord.

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

Tercer.- Aprovar la despesa de 1.750,00 € amb càrrec a la partida 20 301 172 
465  Medi  Ambient  i  sost:  Aportacions  Consell  Comarcal  Baix  Llobregat  
muntanyes del Baix i ordenar el seu pagament un cop formalitzat l'addenda del 
conveni de col·laboració.

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

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

Setè Notificar al departament d’intervenció municipal. 

4.0.2  Ratificar  l’acord  de  continuïtat  del  contracte  de  la  concessió  del 
servei  d'operador  local  de  la  deixalleria  municipal  de  Cal  Boter. 
(G0342013000007)

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

Expedient número: G0342013000007 Contractació de la concessió del servei 
d'operador local de la deixalleria municipal de Cal Boter al municipi de Sant 
Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Ratificar l’acord de continuïtat del contracte de la concessió 
del servei d'operador local de la deixalleria municipal de Cal Boter al municipi 
de Sant Vicenç dels Horts, aprovat per la Junta de Govern Local de data 11 de 
juny de 2020.
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En data 11 de juny de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la continuïtat  
del  contracte  de  la  concessió  del  servei  d'operador  local  de  la  deixalleria  
municipal de Cal Boter al municipi de Sant Vicenç dels Horts.

Vist  que  aquest  acord  ha  de  ser  ratificat  pel  proper  Ple  que  se  celebri  a 
l’Ajuntament.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Ratificar l’acord de continuïtat del contracte de la concessió del servei 
d'operador local de la deixalleria municipal de Cal Boter al municipi de Sant 
Vicenç dels Horts, aprovat per la Junta de Govern Local de data 11 de juny de  
2020, que transcrit literalment diu així:

“Expedient  número: G0342013000007  Contractació  de  la  concessió  del  
servei d'operador local de la deixalleria municipal de Cal Boter al municipi de  
Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  continuïtat  del  contracte  de la  concessió  del  
servei d'operador local de la deixalleria municipal de Cal Boter al municipi de  
Sant Vicenç dels Horts.

En  data  16  de  maig  de  2014,   la  Junta  de  Govern  Local,  va  aprovar  
l’adjudicació del  contracte de la concessió del  servei  d’operador local  de la  
deixalleria municipal de Cal Boter al municipi, ratificat en acord de ple de 19 de  
juny  de  2014,  a  favor  de  l’empresa  CESPA,  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE 
SERVICIOS  PÚBLICOS  AUXILIARES,  SA, per  una  durada  de  4  anys,  
prorrogables  per  2  anys  més,  comptats  a  partir  de  la  data  de  la  seva  
formalització en document administratiu (16 de juny de 2014).

En data 19 de març de 2015 mitjançant acord de Ple es va aprovar la pròrroga  
de l’esmentat contracte des del 16 de juny de 2018  fins a la nova adjudicació  
del contracte i com a màxim fins el 15 de juny de 2020.

En data 9 de juny de 2020, el cap de medi ambient i salut pública ha emès  
informe del qual es desprèn la necessitat d’aprovar la continuïtat de l’esmentat  
contracte.

Atesa la conformitat manifestada per l’empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA, de data 9 de juny de 2020

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

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar la despesa per import de 38.500€ IVA inclòs per a l’exercici  
2020 i al compromís de consignació pressupostària per import de 11.000 € IVA  
inclòs per a l’exercici 2021, import màxim total 49.500 € IVA inclòs .

Segon.- Aprovar  la  continuïtat  del  contracte  de  la  concessió  del  servei  
d'operador local de la deixalleria municipal de Cal Boter al municipi, a favor de  
l’empresa  CESPA,  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 
AUXILIARES, SA, fins a l’adjudicació del nou contracte que en cap cas podrà  
superar el termini de 9 mesos. 

Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i comunicar-ho als  
departaments d’Economia i d’Alcaldia de l’Ajuntament

Quart.-  Ratificar aquest acord al proper Ple que se celebri.”

5.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

5.0.1 Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei de neteja integral 
de diferents edificis municipals de l’Ajuntament

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

Expedient  número: CTOH2020000002  Contracte,  mitjançant  procediment 
obert harmonitzat, de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals. 
Tràmit relacionat: Aprovar l’inici de la licitació del contracte de servei de neteja 
integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament.

En data 14 de maig de 2020, el cap d’espai públic i serveis municipals, emet 
l’informe que s’adjunta a l’expedient, del qual es desprèn la necessitat d’iniciar 
l’anterior  contractació,  per  un  import  màxim  de  2.804.696,57  €, més 
588.986,28 € de la quota d’IVA, fent un total de 3.393.682,85  € IVA 
inclòs.

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

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

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

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

Vist  el  redactat  de la  Disposició Addicional  Segona  la  Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a 
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que 
el valor estimat no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici ni la quantitat de 6.000.000,00 euros, ni té una durada superior  
a 4 anys, incloses les possibles pròrrogues,  l’adjudicació correspon al Ple.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar  la  despesa  per  import  de  94.268,97  €  IVA  inclòs 
(RC:20/2663),  per  l’exercici  2020,  i  aprovar  el  compromís  de  consignació 
pressupostària per import de 3.299.413,88 per als exercicis 2021-2023 (total 
3.393.682,85 € IVA inclòs).
 

Segon.- Aprovar  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  i  Plecs  de  clàusules 
administratives particulars que han de regir la contractació de serveis de neteja 
integral  de  diferents  edificis  municipals  de  l’Ajuntament,  així  com  l’inici  de 
l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  harmonitzat, 
tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte de l’esmentat servei.

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

Quart.- Aprovar  la  publicació  del  corresponent  anunci  de  convocatòria  de 
licitació al Perfil del contractant i al DOUE. Es concedirà un termini de 35 dies 
des de la data de l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions 
de la Unió Europea per a la presentació de proposicions. 
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Cinquè.- Nomenar  a  cap  d’espai  públic  i  serveis  municipals,  com a  tècnic 
responsable del contracte, d’acord amb el que preveu l’Annex I  del Plec de 
Clàusules Administratius Particulars. 

Sisè.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció. 

6.0.0 ENSENYAMENT

6.0.1  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l'Administració  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d’educació,  i 
l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  per  desenvolupar,  en  règim 
d’alternança i amb formació dual,  els cicles formatius de grau superior 
d’educació infantil de l’Institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts 
per  als  cursos  2020-2021,  2021-2022,  2022-2023  i  2023-2024. 
(COVN2020000010)

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: COVN2020000010  Conveni  de  col•laboració  entre 
l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  Departament 
d’educació,  i  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç dels  Horts,  per  desenvolupar,  en 
règim d’alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau superior 
d’educació infantil de l’Institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts per als 
cursos 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de 
la  Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d’educació,  i 
l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  per  desenvolupar,  en  règim 
d’alternança  i  amb  formació  dual,  els  cicles  formatius  de  grau  superior 
d’educació infantil de l’Institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts per als 
cursos 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts vol col·laborar en la promoció 
de  la  formació  professional  del  sector  de  l'Educació  per  millorar-ne  la 
qualificació professional del personal treballador, en règim d’alternança i amb 
formació professional dual.

Atès que l’Ins. Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts ens ha fet la proposta 
de signar un conveni, amb l’objectiu de col·laborar activament amb l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts a fer possible la realització dels cicles formatius de 
grau superior d’Educació Infantil, en la modalitat dual de formació professional 
per la qual cosa és necessari poder oferir estades a l’empresa a persones del  
grup d’alumnes del cicle esmentat, a través de formació en alternança i amb 
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formació dual, mitjançant beques d’estudi, perquè puguin compaginar els seus 
estudis amb una feina al llarg del cicle formatiu.

Atès  que  l’Ajuntament  ha  de  portar  a  terme  l’objecte  d’aquesta  formació 
professional  en conveni  amb un centre educatiu que tingui  l’autorització per 
impartir la formació a la qual es fa referència i en el nostre municipi és l’institut  
esmentat que disposa d’aquesta oferta formativa i el que ha fet la proposta a 
l’Ajuntament de subscriure conveni de col·laboració.

Atès que aquesta formació pràctica del CFGS d’Educació Infantil es portaria a 
terme a les escoles bressol municipals l’Alegria i Petit Mamut, a partir del curs 
2020-2021 i fins al curs 2023-2024.

Atès l’informe emès pel cap del Servei d'Educació d'aquest Ajuntament del qual 
es desprèn la conveniència de formalitzar l’esmentat conveni. 

Atès que aquest conveni preveu uns costos en concepte de  beca salari dels 
alumnes que hi participarien tal i com es detalla a continuació:

Anualitat Cost beca salari per alumne Aplicació pressupostària

2020 6.512 € 2020/421/320/48000
2021 13.392€ 2021/421/320/48000
2022 13.392€ 2022/421/320/48000
2023 13.392€ 2023/421/320/48000
2024 6.880 € 2024/421/320/48000
TOTAL 53.568 €

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

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

Vist  l’article  191  del  Text  Refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la 
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes 
d’interès  comú,  per  tal  d’instrumentar  fórmules  d’assistència  i  cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa.
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Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer  
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.

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

Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests  documents  i  relacionades  a  l’article  49  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant, llevat 
de  les  consideracions  que  consten  a  la  memòria  justificativa  per  a  la 
subscripció del conveni emès en data 9 de juny de 2020.

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç dels  Horts  i  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya, 
mitjançant  el  Departament  d’educació,  en  virtut  del  qual  es  regula 
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle  formatiu de 
grau superior d’educació infantil  de l’Institut Gabriela Mistral  de Sant Vicenç 
dels Horts, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que s’adjunta a  
l’acord.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 53.568 €. 

Tercer.-  Notificar  aquesta  Resolució  a  la  Direcció  general  de  Formació 
professional  Inicial  i  Ensenyaments  de Règim Especial  i  a l’Institut  Gabriela 
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Mistral, adjuntant-li amb la notificació un exemplar del conveni que s’aprova per 
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l'Administració de la 
Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d’educació a  aquest 
Ajuntament  degudament  formalitzats,  i  demanant-li  que  enviï  a  aquest 
Ajuntament  certificació  acreditativa  del  corresponent  acord  o  resolució 
administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent,  referent  a 
l’acceptació per part de la Corporació de  l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’educació del text del conveni en tots 
els seus termes, significant al citat Institut Gabriela Mistral que, per aplicació del 
que disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  el  conveni  no 
produirà  efectes  fins  a  la  data  de  la  seva  signatura  per  part  dels  legals 
representants d’ambdues entitats participants.

Quart.- Publicar íntegrament el conveni de col·laboració al Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona (BOPB), per aplicació del que disposa l’article 112.2 de 
la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques, així com un anunci de referència sobre l’aprovació i  
signatura d’aquest conveni a DOGC. 

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

Sisè.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció. 

6.0.2 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç  dels  Horts  i  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya, 
mitjançant  el  Departament  d’educació  per  desenvolupar,  en  règim 
d’alternança  i  amb  formació  dual,  el  cicle  formatiu  de  grau  superior 
Desenvolupament  d’aplicacions  multiplataforma,  perfil  professional 
Informàtica aplicada a la  logística  de l’Institut  Gabriela Mistral  de Sant 
Vicenç dels Horts. (COVN2020000011)

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: COVN2020000011  Conveni  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’educació per desenvolupar, en règim 
d’alternança  i  amb  formació  dual,  el  cicle  formatiu  de  grau  superior 
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil professional Informàtica 
aplicada a la logística.
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Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç dels  Horts  i  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya, 
mitjançant el Departament d’educació per desenvolupar, en règim d’alternança i 
amb  formació  dual,  el  cicle  formatiu  de  grau  superior  Desenvolupament 
d’aplicacions  multiplataforma,  perfil  professional  Informàtica  aplicada  a  la 
logística de l’Institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts vol col·laborar en la promoció 
de  la  formació  professional  del  sector  de  l'Educació  per  millorar-ne  la 
qualificació professional del personal treballador, en règim d’alternança i amb 
formació professional dual.

Atès que l’Ins. Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts ens ha fet la proposta 
de signar un conveni, amb l’objectiu de col·laborar activament amb l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts a fer possible la realització dels cicles formatius de 
grau  superior  de  Desenvolupament  d’aplicacions  multiplataforma,  perfil 
professional Informàtica aplicada a la logística, en la modalitat dual de formació 
professional per la qual cosa és necessari poder oferir estades a l’empresa a 
persones  del  grup  d’alumnes  del  cicle  esmentat,  a  través  de  formació  en 
alternança  i  amb  formació  dual,  mitjançant  beques  d’estudi,  perquè  puguin 
compaginar els seus estudis amb una feina al llarg del cicle formatiu.

Atès  que  l’Ajuntament  ha  de  portar  a  terme  l’objecte  d’aquesta  formació 
professional  en conveni  amb un centre educatiu que tingui  l’autorització per 
impartir la formació a la qual es fa referència i en el nostre municipi és l’institut  
esmentat que disposa d’aquesta oferta formativa i el que ha fet la proposta a 
l’Ajuntament de subscriure conveni de col·laboració.

Atès que aquesta formació pràctica del CFGS d’Educació Infantil es portaria a 
terme a les oficines del Departament de Sistemes i tecnologies, a partir del curs 
2020-2021 i fins al curs 2023-2024.

Atès l’informe emès pel cap del Servei d'Educació d'aquest Ajuntament del qual 
es desprèn la conveniència de formalitzar l’esmentat conveni. 

Atès que aquest conveni preveu uns costos en concepte de  beca salari dels 
alumnes que hi participarien tal i com es detalla a continuació:

Anualitat Cost beca salari per alumne Aplicació pressupostària

2020 1.628 € 2020/421/320/48000
2021 3.348 € 2021/421/320/48000
2022 3.348 € 2022/421/320/48000
2023 3.348 € 2023/421/320/48000
2024 1.720 € 2024/421/320/48000
TOTAL 13.392 €
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Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic, 
caràcter no contractual de l’activitat, que s’adjunta a l’expedient, en compliment 
de  l’article  111  de  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com article 47 
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

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

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

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

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

Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests  documents  i  relacionades  a  l’article  49  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant, llevat 
de  les  consideracions  que  consten  a  la  memòria  justificativa  per  a  la 
subscripció del conveni emès en data 9 de juny de 2020.

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

Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests documents i relacionades a l’article 308 del ROAS.
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Atès  el  que  es  desprèn  de  l’informe  d’Intervenció  que  s’acompanya  a 
l’expedient. 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç dels  Horts  i  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya, 
mitjançant  el  Departament  d’educació,  en  virtut  del  qual  es  regula 
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle  formatiu de 
grau superior d’educació infantil  de l’Institut Gabriela Mistral  de Sant Vicenç 
dels Horts, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que s’adjunta a  
l’acord.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 13.392 €. 

Tercer.-  Notificar  aquesta  Resolució  a  la  Direcció  general  de  Formació 
professional  Inicial  i  Ensenyaments  de Règim Especial  i  a l’Institut  Gabriela 
Mistral, adjuntant-li amb la notificació un ejemplar  del conveni que s’aprova per  
aquesta  Resolució,  el  qual  haurà  de  ser  retornat  per l'Administració  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d’educació a  aquest 
Ajuntament  degudament  formalitzat   i  demanant-li  que  enviï  a  aquest 
Ajuntament  certificació  acreditativa  del  corresponent  acord  o  resolució 
administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent,  referent  a 
l’acceptació per part de la Corporació de  l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’educació del text del conveni en tots 
els seus termes, significant al citat Institut Gabriela Mistral que, per aplicació del 
que disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  el  conveni  no 
produirà  efectes  fins  a  la  data  de  la  seva  signatura  per  part  dels  legals 
representants d’ambdues entitats participants.

Quart.- Publicar íntegrament el conveni de col·laboració al Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona (BOPB), per aplicació del que disposa l’article 112.2 de 
la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques, així com un anunci de referència sobre l’aprovació i  
signatura d’aquest conveni a DOGC. 

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

Sisè.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció. 
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7.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

7.0.1 Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals  de Sant 
Vicenç en Comú – Podem i PSC Sant Vicenç en Positiu  per garantir la  
igualtat  d'oportunitats  en  l'educació  i  pal·liar  l'emergència  educativa 
generada per la Covid-19. (M2412020000014)

El  Grup  Municipal  de  PSC  Sant  Vicenç  en  Positiu  s’adhereix  a  aquesta 
proposta. 

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

Expedient número: M2412020000014 Per garantir la igualtat d'oportunitats en 
l'educació i pal·liar l'emergència educativa generada per la Covid-19. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Sant Vicenç en Comú – Podem i PSC Sant Vicenç en Positiu,  per garantir la  
igualtat d'oportunitats en l'educació i pal·liar l'emergència educativa generada 
per la Covid-19.

L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció 
de  mesures  extraordinàries  en  l’àmbit  educatiu  com  el  tancament  de  les 
escoles, ha generat situacions i necessitats diverses que des dels Ajuntaments, 
com a administració més propera al ciutadà, hi hem hagut de fer front sense 
tenir-ne les competències, en el marc de col·laboració entre els municipis i el 
Departament d’Educació de la Generalitat. 

Tot  i  l’existència  d’aquest  marc  col·laboratiu  considerem  que  per  part  del 
Departament  d’Educació  els  circuits  d’informació,  la  coordinació  de  les 
actuacions, i l’assumpció de les responsabilitats pròpies, no han estat sempre 
els que corresponien, tal i com s’ha vist palès en la conferència de premsa que 
el Conseller Bargalló realitzà, el  20 de maig, on va donar a conèixer el  Pla 
d’Obertura dels centres escolars, sense informar ni a la comunitat educativa, ni 
als  equips  docents  ni  als  ens locals,  fet  que ha provocat  malestar  a molts 
municipis. 

El Pla de reobertura del curs 2020-21 reconeix que cal plantejar noves mesures 
organitzatives,  de  funcionament  i  curriculars que  tinguin  en  compte  tots  els 
espais de cada centre, tant els que fins ara acollien grups/classe com els que 
tenien una altra utilitat i la seva reconversió en espai docent que aculli grups de 
13  alumnes  màxim  a  infantil  i  primària  i  15  a  secundària,  fet  que  no  va 
acompanyat  del  reajustament  pressupostari  pertinent  per  garantir  l’augment 
dels equips docents dels centres escolars.



Ple 18/06/2020

Avui més que mai, cal garantir el dret de les persones a l’educació al llarg de la 
vida,  augmentant l’atenció  i  acompanyament  a  les  famílies  i  infants  més 
vulnerables, per tal que les desigualtats de partida,  agreujades en el període 
del confinament, no s’intensifiquin encara més i  es consolidin en l’accés als 
aprenentatges i a l’educació en el seu sentit més ampli. 

Cal  atendre  eficaçment  la  diversitat  en  la  situació  actual,  amb l’objectiu  de 
frenar  la  galopant  segregació  escolar i  garantint la  igualtat  i  la  millora  del 
sistema educatiu, augmentant els recursos per a l’escola pública. En aquest 
sentit,  volem  manifestar  el  nostre  compromís  en  el  treball  des  de  l’àmbit 
municipal per garantir 

l’equitat i la igualtat d’oportunitats educatives per a tots els nens i nenes i joves 
del nostre municipi,  i  la col·laboració amb el Govern de la Generalitat per a 
sumar esforços per aconseguir aquest repte.

Són  molts  els  reptes  que  la  comunitat  educativa  ha  d’abordar  de  manera 
urgent. Cal repensar noves estratègies educatives, aprofitant el context actual 
per transformar-les. Ara més que mai és el moment de la Ciutat Educadora en 
tot el seu potencial.  L’educació i la cultura són eixos estratègics de ciutat i 
motors  de  transformació  social,  però  en aquest  context,  i  encara  amb més 
motiu, ens cal l’acció coordinada i orientada de tota la xarxa de recursos de 
ciutat. Des del professionals, entitats, administració pública, col·lectius, veïns i 
veïnes hem de ser partícips d’aquest projecte comunitari,  de construcció de 
ciutadania amb capacitat crítica, lliure, creativa i si cal dissident. Cal que infants 
i  joves  també participin  activament  de  repensar  la  ciutat,  de  la  construcció 
compartida d’aquest nou escenari del qual elles i ells n’han de ser una peça 
clau.

Aquesta transformació passa també per acabar amb la bretxa digital existent, 
que aquesta pandèmia ha posat encara més en evidència. Aquesta crisi  ha 
posat de manifest les desigualtats socials i econòmiques que pateix una part 
important  de  la  nostra  població.  Aquestes  desigualtats  tenen  múltiples 
manifestacions  i  la  bretxa  digital   n’és  una  que  s’està  evidenciant  amb 
intensitat, i que impossibilita que els alumnes amb necessitats no puguin tenir 
una continuïtat en les seves tasques d’aprenentatge i en la seva vinculació a 
l’entorn educatiu i escolar.

Aquest estiu serà especialment important que els infants i joves, sobretot els 
d’entorns familiars més vulnerables, puguin gaudir d’una oferta educativa i de 
lleure adequada que pugui compensar la desvinculació de l’alumnat del seu 
entorn educatiu durant aquests mesos de confinament i de tancament de les 
escoles  i  de  les  activitats  extraescolars.   El  paper  dels  ajuntaments  en  la 
provisió  d’aquesta  oferta  és  cabdal.  Igualment  caldrà  garantir  que l’alumnat 
més vulnerable  pugui disposar d’ajuts econòmics per a participar plenament en 
aquestes activitats, despesa que, malgrat els esforços municipals, no podem 
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assumir  des  dels  ajuntaments.  Igualment  cal  preveure  una  dotació 
complementària d’ajuts de menjador durant el període d’estiu pels alumnes que 
actualment disposen de beca-menjador durant el curs escolar. 

Finalment,  és  important  pels  municipis  disposar  de  la  informació  sobre  les 
previsions  del  curs  vinent  en  la  reobertura  dels  centres  i  inici  de  l’activitat  
educativa, tant pel que fa als horaris com a les possibles fases d’incorporació 
progressiva de l’alumnat. 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

1. Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que 
l’elaboració d’un pla de lluita contra la bretxa digital, garantint que tots 
l’alumnat  disposi  de  dispositius  digitals  i  connectivitat  més  enllà  del 
període d’estat d’alarma derivat de la crisi sanitària. Aquest Pla haurà 
d’incorporar formació del professorat i la capacitació de l’alumnat i les 
seves famílies.

2. Demanar al Departament d’Educació un Pla Especial d’Acompanyament 
a l’Escolaritat que permeti un seguiment individualitzat de l’alumnat amb 
més  dificultats  i/o  d’entorns  sòcio-econòmicament  més  desfavorits  i 
pugui  servir  de palanca d’impuls per assolir  l’èxit  educatiu i  personal. 
Aquest  Pla  caldrà  que  es  coordini  amb  els  dispositius  locals 
d’acompanyament  a  l’escolaritat  i  podrà  incorporar  equipaments  i 
activitats de caràcter municipal. Caldrà  que  es  doti  de  recursos 
complementaris per fer efectiva la seva implementació.

3. Garantir, per part del Departament d’educació, els recursos necessaris 
per allargar les beques menjadors a tots els infants durant el període 
d’estiu i fins que comenci el curs escolar 2020/21.

4. Dotar, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, una partida 
pressupostària extraordinària per garantir el finançament de les activitats 
de lleure i educatives durant el període estival, fent que tots els infants i  
els i les adolescents tinguin la garantia de poder participar-hi, contribuint 
així a reduir les desigualtats socials i educatives.

5. Instar  al  Departament  d’Educació  a  incloure  noves  partides 
pressupostàries per incrementar l’aplicació del decret d’escola inclusiva, 
dotacions  que  garanteixin  l'increment  de  professionals  per  a  la  seva 
atenció  amb  l’objectiu  de  pal·liar  els  efectes  provocats  per  la  crisi 
sanitària, així com partides pressupostàries suficients que garanteixin la 
cobertura de les necessitats de les aules d'acollida.
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6. Instar al  Departament d’Educació a crear una comissió  de treball  del 
curs  escolar  2020-21  amb  el  món  local,  millorant  els  canals  de 
coordinació i de comunicació amb l’objectiu d'augmentar els recursos a 
l'escola pública (especialment pel que fa a espais, professorat i mesures 
de protecció)  per  tal  d'assegurar  que tot  l'alumnat  podrà tornar  a  les 
aules amb ràtios reduïdes i amb garanties sanitàries tant per a l'alumnat 
com per al professorat.

7. Instar al Departament d’Educació a no tancar cap línia educativa al curs 
2020-21, augmentant els recursos econòmics a l’escola pública i creant 
programes  compensatoris  per  a  infants  que  han  tingut  una  evolució 
educativa inferior i que necessitin acompanyament emocional. 

8. Traslladar  els  presents  acords  a  la  Presidència  del  Govern  de  la 
Generalitat de Catalunya, al Departament d’Educació de la Generalitat 
de  Catalunya,  a  FAPAC,  a  FAPES i  a  les  entitats  municipalistes  de 
Catalunya.

8.0.0 Mocions d'urgència

8.0.1  Aprovar  la  urgència  de  la  moció  presentada  pel  Grup  Municipal 
JuntsxSant Vicenç.

El President posa a votació la urgència del punt i el Ple per 10 vots a favor dels 
grups municipals, JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i SVCP (2), 3 vots en contra del 
grup municipal Cs (3), i 8 abstencions del grup municipal PSC-SVP (8), acorda 
NO APROVAR LA URGÈNCIA PER QUE REQUEREIX MAJORIA ABSOLUTA.

8.0.2  Aprovar  la  urgència  de  la  moció  presentada  pel  Grup  Municipal 
JuntsxSant Vicenç.

El President posa a votació la urgència del punt i el Ple per 10 vots a favor dels 
grups municipals, JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i  SVCP (2), i  11 vots en contra 
dels  grups  municipals  PSC-SVP  (8)  i  Cs  (3),  acorda  NO  APROVAR  LA 
URGÈNCIA PER QUE REQUEREIX MAJORIA ABSOLUTA.

9.0.0 Precs i preguntes

El 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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