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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 6/2020
Caràcter: extraordinària d'Urgència
Data: 8 de juliol de 2020
Horari: de 19:00:00 a  les 20:05:00 hores
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
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  per 
l’interventor accidental senyor Manuel Moral Flores.

S’ha excusat d’assistir-hi:

JOAQUIM SIMON AYMERICH
 

Ordre del dia



Ple 08/07/2020

1. - 1.0.0 ALCALDIA

1.0.1 Aprovar  la  urgència  de la  sessió  del  Ple  extraordinari  urgent per 
l’aprovació del Pla de reconstrucció social i de reactivació econòmica per 
fer front a les conseqüències derivades de l’emergència sanitària a Sant 
Vicenç dels Horts. (M1102020000001)

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

Expedient  número: M1102020000001  Pla  de  reconstrucció  social  i  de 
reactivació  econòmica  per  fer  front  a  les  conseqüències  derivades  de 
l’emergència sanitària a Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència de la sessió del Ple extraordinari urgent 
per l’aprovació del Pla de reconstrucció social i de reactivació econòmica per 
fer front a les conseqüències derivades de l’emergència sanitària a Sant Vicenç 
dels Horts.

Des  del  mes  de  Març  de  2020  la  ciutat  viu  afectada  a  la  COVID19. 
L'emergència sanitària provocada per l’expansió de la COVID-19 planteja un 
repte  sense  precedents  d’abast  mundial.  Les  dramàtiques  conseqüències 
sanitàries,  socials  i  econòmiques  d’aquesta  pandèmia  estan  afectant  de 
manera profunda i posant a prova els recursos, les capacitats i la resiliència de 
les persones, el  teixit  econòmic i productiu, el  capital social i  comunitari i  la 
força de les institucions.

Sant  Vicenç  dels  Horts  enfronta  un  dels  moments  més  difícils  de  la  seva 
història recent  a causa d'aquesta emergència sanitària.  El  virus atempta de 
manera tràgica contra la salut de les persones; ha provocat un cessament de 
gran part de l'activitat econòmica que està significant una crisi econòmica de 
conseqüències encara desconegudes.

Aquest impacte negatiu sobre la vida i el futur de la nostra ciutat ens obliga a 
trobar consensos urgents i acords d’ampli abast, a assumir la responsabilitat 
col·lectiva  d'actuar  de  manera  decidida  per  afrontar  aquesta  crisi  amb  les 
majors  garanties  possibles,  acompanyant  per  una banda aquelles  persones 
que poden quedar en situació de major vulnerabilitat i afavorint la reactivació i 
la  transformació  de  l’activitat  econòmica  al  més  aviat  possible  per  tal  de 
preservar el teixit productiu existent i per tant els llocs de treball dels nostres 
ciutadans i ciutadanes.

Des de l’Ajuntament  volem donar  resposta  a la  situació  econòmica i  social 
derivada  d'aquesta  emergència  amb  la  voluntat  de  fer  col·lectivament  una 
reconstrucció justa, sostenible i equilibrada, amb la intenció d’anar avançant-
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nos cap als nous escenaris socials i econòmics que esdevindran un cop acabi 
aquesta fase d’emergència. La interrupció de l’agenda social  i  cultural  de la 
ciutat ens pot permetre recuperar algunes partides del pressupost que en pot 
servir  per  contrarestar  l’impacte  multilateral  que  ha  tingut  la  pandèmia  i 
compensar parcialment els efectes negatius de la crisi.

El món local, gràcies a la proximitat, al seu ampli coneixement de la realitat i a  
les aliances amb el teixit social i econòmic del territori té un paper important 
com a actor complementari però essencial. Som l’administració més propera, 
que respon a les emergències i hem de poder oferir ajut i informació de totes 
les línies i accions que puguin afavorir als nostres veïns i veïnes. 

Per poder activar el  Pla de reconstrucció social  i  Reactivació econòmica de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  cal  un  ampli  consens  de  les  forces  polítiques. 
L'increment gradual  de l'atur,  la possibilitat  de rebrots com s'han produït  en 
d'altres municipis i l'emergència social que estem vivint en les darrers mesos a 
causa  de  la  pandèmia,  exigeixen  una  aprovació  d'urgència  per  poder  tirar 
endavant el Pla de reconstrucció.

L’acord que es porta a votació del ple de marea extraordinària i urgent ha estat 
fruit  de  la  negociació  fins  al  darrer  moment  que  ha  impedit  poder  fer  una 
convocatòria extraordinària amb el temps reglamentari.

L’acord  significa  una  aplicació  de  les  mesures  de  manera  global  que  ara 
s’estan fent sense el suport ampli dels representants socials i polítics que no 
pot  esperar;  sumat  al  fet  que  la  majoria  de  les  forces  polítiques  d’aquest 
ajuntament consideren necessari i urgent fer l’aprovació de manera imminent 
sense  haver  d’esperar  a  un  ple  ordinari  pel  qual  encara  queda  més  una 
setmana (previst pel 16 de juliol). Com sigui que la llei disposa que és l’alcalde 
qui convoca el ple i té la potestat de fer-ho demanar a urgent si no pot convocar 
en dos dies antelació i que caldrà aprovar la urgència pel plenari abans del 
debat de la proposta.

De conformitat amb allò que disposa l’article 46 apartat 1 i apartat 2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, reformada per la  
Llei 57/2003, de 16 de desembre, en concordança amb l’article 97 i 98.b) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 39 i  
40 del ROM, proposo que es convoqui una sessió extraordinària urgent del ple 
d’aquest  Ajuntament  per  tal  d’aprovar  el  Pla  de  reconstrucció  social  i 
Reactivació  econòmica  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  per  a  la  seva  imminent 
aplicació.

Vist l’informe emès per la Cap de Gabinet de l’alcaldia que consta a l’expedient.

Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient
El Ple acorda l’adopció del següent: 
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ACORDS

Únic. Ratificar la urgència de la sessió del Ple extraordinari urgent, segons les 
consideracions exposades per la Cap de Gabinet de l’Alcaldia.

1.0.2 Aprovar el Pla de reconstrucció social i  de reactivació econòmica 
per fer front a les conseqüències derivades de l’emergència sanitària a 
Sant Vicenç dels Horts. (EC122020000001)

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

Expedient  número: EC122020000001  Pla  de  reconstrucció  social  i  de 
reactivació  econòmica  per  fer  front  a  les  conseqüències  derivades  de 
l’emergència sanitària a Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit  relacionat: Aprovar  el  Pla  de  reconstrucció  social  i  de  reactivació 
econòmica  per  fer  front  a  les  conseqüències  derivades  de  l’emergència 
sanitària a Sant Vicenç dels Horts.

Des  del  mes  de  Març  de  2020  la  ciutat  viu  afectada  a  la  COVID19. 
L'emergència sanitària provocada per l’expansió de la COVID-19 planteja un 
repte  sense  precedents  d’abast  mundial.  Les  dramàtiques  conseqüències 
sanitàries,  socials  i  econòmiques  d’aquesta  pandèmia  estan  afectant  de 
manera profunda i posant a prova els recursos, les capacitats i la resiliència de 
les persones, el  teixit  econòmic i productiu, el  capital social i  comunitari i  la 
força de les institucions.

Sant  Vicenç  dels  Horts  enfronta  un  dels  moments  més  difícils  de  la  seva 
història recent  a causa d'aquesta emergència sanitària.  El  virus atempta de 
manera tràgica contra la salut de les persones; ha provocat un cessament de 
gran part de l'activitat econòmica que està significant una crisi econòmica de 
conseqüències encara desconegudes.

Aquest impacte negatiu sobre la vida i el futur de la nostra ciutat ens obliga a 
trobar consensos urgents i acords d’ampli abast, a assumir la responsabilitat 
col·lectiva  d'actuar  de  manera  decidida  per  afrontar  aquesta  crisi  amb  les 
majors  garanties  possibles,  acompanyant  per  una banda aquelles  persones 
que poden quedar en situació de major vulnerabilitat i afavorint la reactivació i 
la  transformació  de  l’activitat  econòmica  al  més  aviat  possible  per  tal  de 
preservar el teixit productiu existent i per tant els llocs de treball dels nostres 
ciutadans i ciutadanes.
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Des de l’Ajuntament  volem donar  resposta  a la  situació  econòmica i  social 
derivada  d'aquesta  emergència  amb  la  voluntat  de  fer  col·lectivament  una 
reconstrucció justa, sostenible i equilibrada, amb la intenció d’anar avançant-
nos cap als nous escenaris socials i econòmics que esdevindran un cop acabi 
aquesta fase d’emergència. La interrupció de l’agenda social  i  cultural  de la 
ciutat ens pot permetre recuperar algunes partides del pressupost que en pot 
servir  per  contrarestar  l’impacte  multilateral  que  ha  tingut  la  pandèmia  i 
compensar parcialment els efectes negatius de la crisi.

El món local, gràcies a la proximitat, al seu ampli coneixement de la realitat i a  
les aliances amb el teixit social i econòmic del territori té un paper important 
com a actor complementari però essencial. Som l’administració més propera, 
que respon a les emergències i hem de poder oferir ajut i informació de totes 
les línies i accions que puguin afavorir als nostres veïns i veïnes. 

Per poder activar el  Pla de reconstrucció social  i  Reactivació econòmica de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  cal  un  ampli  consens  de  les  forces  polítiques. 
L'increment gradual  de l'atur,  la possibilitat  de rebrots com s'han produït  en 
d'altres municipis i l'emergència social que estem vivint en les darrers mesos a 
causa  de  la  pandèmia,  exigeixen  una  aprovació  d'urgència  per  poder  tirar 
endavant el Pla de reconstrucció.

L’acord que es porta a votació del ple de marea extraordinària i urgent ha estat 
fruit  de  la  negociació  fins  al  darrer  moment  que  ha  impedit  poder  fer  una 
convocatòria extraordinària amb el temps reglamentari.

De conformitat amb allò que disposa l’article 46 apartat 1 i apartat 2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, reformada per la  
Llei 57/2003, de 16 de desembre, en concordança amb l’article 97 i 98.b) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 39 i  
40  del  ROM es  convoca  una  sessió  extraordinària  urgent  del  ple  d’aquest 
Ajuntament  per  tal  d’aprovar  el  Pla  de  reconstrucció  social  i  Reactivació 
econòmica de Sant Vicenç dels Horts per a la seva imminent aplicació. 

Vist  l’informe  emès  per  la  Cap  de  Gabinet  de  l’Alcaldia  que  consta  a 
l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer. Aprovar el Pla de reconstrucció social i de reactivació econòmica per 
fer front a les conseqüències derivades de l’emergència sanitària a Sant Vicenç 
dels Horts, segons el document que s’adjunta a aquest acord.

Segon. Fer públic aquest Acord i el Pla de reconstrucció social i de reactivació 
econòmica  per  fer  front  a  les  conseqüències  derivades  de  l’emergència 
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sanitària  a  Sant  Vicenç  dels  Horts  en  el  Portal  de  la  transparència  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Tercer. Comunicar el present acord al Consell Econòmic i Social, al Consell 
Comarcal, a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i a les 
entitats Socials Municipals.

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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