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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 7/2020
Caràcter: ordinària
Data: 16 de juliol de 2020
Horari: de 19:00:00 a  les 23:55:00 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
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 Regina Pauné Grané i l’interventor 
accidental senyor Manuel Moral Flores.

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

1.0.0 Aprovació de les actes de les sessions anteriors
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1.0.1 Aprovar l'acta del Ple ordinari de data 18 de juny 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.

1.0.2 Aprovar l'acta del Ple extraordinari urgent de data 8 de juliol 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 2020LLDR000659 de data 23 de juny, d’aprovar 
el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de màxima urgència, 
de la senyora ATLA, en base als articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, en 
relació a l’article 10 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el  text  refós de la Llei  de l’Estatut  Bàsic de l’Empleat  Públic,  com 
auxiliar administrativa. (G0232020000056)

“Expedient  número:  G0232020000056  Nomenament  com  a  funcionària 
interina amb caràcter de màxima urgència de la senyora ATLA com auxiliar 
administrativa. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  com a funcionària  interina  amb 
caràcter de màxima urgència, de la senyora Amina Tihami Lamrani Aloui, en 
base als articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, en relació a l’article 10 del  
Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, com auxiliar administrativa.

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

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
d’una  persona  auxiliar  administratiu/iva,  depenent  del  departament 
d’Urbanisme, que actualment està vacant, lloc de treball 308 vinculat a la plaça 
número 364. 

Atès  que  en  aquest  moments  hi  ha  una  borsa  de  treball  d’auxiliar 
administratiu/iva convocada i pendent de resolució, l’Ajuntament es troba en la 
necessitat de realitzar la contractació d’una persona que pugui cobrir aquesta 
vacant mentre es resol l’esmentada borsa de treball.
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Atès que la senyora ATL va passar en el seu dia el procés de selecció d’una 
borsa de treball d’administrativa i ha desenvolupat tasques similars al mateix 
departament d’Urbanisme, per la qual cosa es considera que és la persona 
idònia per cobrir la vacant d’auxiliar administrativa mentre que es resol la borsa 
de treball corresponent i per un període màxim de 6 mesos.

Atès el que disposen els articles 9 i 10.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre,  pel  que s’aprova el  text  refós de la  Llei  de l’Estatut  Bàsic de 
l’Empleat Públic, en relació als articles 11 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

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

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

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

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

Vist l’informe emès per la cap d’urbanisme, projectes i obres públiques, on es 
fonamenta  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  del  nomenament 
d’una persona auxiliar administrativa, que consta a l’expedient. 

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

Vist l’informe emès per la secretària accidental que s’adjunta i forma part de 
l’expedient. 

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

RESOLC: 

Primer.-  Aprovar  l’excepcionalitat,  la  màxima urgència  i  la  inajornabilitat  en 
base a l’informe emès per la Cap d’Urbanisme, Projectes i Obres públiques. 

Segon.-  Aprovar el nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència,  de  la  senyora  Amina  Tihami  Lamrani  Aloui,  en  base  als 
articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, en relació a l’article 10 del Reial  
Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de  l’Empleat  Públic,  com auxiliar  administrativa,  com 
auxiliar administrativa, grup C, subgrup C2, nivell  de destinació 12 amb una 
valoració  de 142 punts segons la valoració  de llocs de treball  vigents,  amb 
efectes del dia 22 de juny de 2020 i fins a la resolució definitiva del procés 
selectiu corresponent que en cap cas podrà superar els 6 mesos. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 14.527,34€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb  el  comprimís  de  consignació  pressupostària  corresponent  a  la 
durada del nomenament.

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

Cinquè.- Publicar aquest nomenament 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  aquest  acord  als  departaments  d’Urbanisme,  Projectes  i 
Obres  Públiques,  d’Economia,  Sistemes  i  Tecnologies  i  a  les  Seccions 
Sindicals.”

2.0.2 Donar compte del decret 2020LLDR000693 de data 1 de juliol, d’aprovar 
prorrogar les mesures adoptades pel Decret núm. 2020LLDR000578 de data 5 
de  juny  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 1 de juliol de 2020, mitjançant Decret, amb efectes de data 8 de 
juny de 2020, aprovar el restabliment total dels serveis prestats a la ciutadania 
amb les mesures de seguretat i protecció aprovades al Protocol de Mesures pel 
Restabliment Progressiu del Treball Presencial del personal públic (PMRPTP) i 
actualitzar  els  plans de contingències de cada departament  d’acord amb la 
nova normalitat. (G0232020000045)
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“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. 
2020LLDR000578 de data 5 de juny 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 1 de juliol de 2020, mitjançant Decret, amb 
efectes de data 8 de juny de 2020, aprovar el restabliment total dels serveis 
prestats a la ciutadania amb les mesures de seguretat i protecció aprovades al 
Protocol  de Mesures pel  Restabliment  Progressiu del  Treball  Presencial  del 
personal  públic  (PMRPTP)  i  actualitzar  els  plans de contingències  de cada 
departament d’acord amb la nova normalitat.

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000400  de  data  15  de  març  de  2020, 
l’Ajuntament va acordar que es limiti la prestació dels serveis públics municipals 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a aquells que siguin estrictament 
necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics mínims i bàsics, 
per  la  declaració  de l’estat  d’alarma per  a  la gestió  de la  situació de crisis  
sanitària  ocasionada  pel  COVID-19,  en  base  als  plans  de  contingència 
elaborats pels departaments i serveis municipals.

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000406  de  data  17  de  març  de  2020, 
l’Ajuntament va aprovar la reducció de la presencialitat dels empleats públics 
com a mesura excepcional per la Declaració d'estat d'alarma per a la gestió de 
la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, amb efectes des del 
dia 17 de març i fins a les 00:00 del dia 29 de març de 2020, data a partir de la  
qual es determinarà la continuïtat o no d’aquestes mesures, mitjançant Decret i,  
va establir, com a mesura excepcional, el funcionament dels serveis municipals 
mitjançant la comunicació telefònica, telemàtica o electrònica, a excepció dels 
serveis públics relacionats. 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 
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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. 

Mitjançant  Decret  núm.  2020LLDR000578  de  data  5  de  juny  de  2020, 
l’Ajuntament va aprovar la pròrroga de les mesures 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.

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 
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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. 

Vist el Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, 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.

Vist que el Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny,  de mesures urgents de 
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada 
pel  COVID-19,  té  per  objecte  establir  les  mesures  urgents  de  prevenció, 
contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19, així com prevenir possibles rebrots, amb vistes a la superació 
de la fase III  del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat per part  
d'algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment, l'expiració de la 
vigència 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, i les seves pròrrogues.
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Vist el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència 
sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori  
de Catalunya, que determina, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de 
juny de 2020, la finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les 
mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la 
COVID-19 per a tot el territori de Catalunya.

Aquest  Ajuntament  considera  necessari  reactivar  a  partir  de  l’1  de  juliol  la 
generalitat dels serveis presencials atorgats a la ciutadania amb les mesures 
de protecció aprovades pel Protocol de Mesures pel Restabliment Progressiu 
del Treball Presencial del persona públic (PMRPTP).
Atesa aquesta situació el proper 1 de juliol es restableix el treball de 7 hores 
diàries  per  a  tot  el  personal  que es trobava afectat  encara per  la  reducció 
preventiva de la jornada.

Vista aquesta situació es restableix el treball presencial del personal públic a la 
seva dependència  municipal  a  partir  de  l’1  de  juliol  amb el  compliment  del 
PMRPTP i  les  excepcionalitats  previstes  en  els  Plans  de  Contingències  de 
cada departament en els quals s’ha de tenir en compte l’aforament màxim de 
cada departament i  dependència municipal,  així  com respectant  el  personal 
personal  amb  deure  per  conciliació  de  fills/lles  menors  de  16  anys  al  seu 
càrrec, majors discapacitats o dependents al seu càrrec o persones dels grups 
vulnerables, per aquest motiu degut a l’aforament i les situacions personals de 
cada personal es manté la possibilitat excepcional del teletreball, sempre i quan 
estigui ben justificat.

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  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. 

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. 

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 



Ple 16/07/2020

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. 2020LLDR000578 
de data 5 de juny 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 1 de juliol de 2020, mitjançant Decret, amb efectes de data 8 
de juny de 2020. 

Segon.- Aprovar el restabliment total dels serveis prestats a la ciutadania amb 
les mesures de seguretat  i  protecció aprovades al  Protocol  de Mesures pel 
Restabliment Progressiu del Treball Presencial del personal públic (PMRPTP), 
sempre que siguin garantides les mesures preventives de protecció personal i  
de l’entorn físic establertes en aquest protocol.

Tercer.- Aprovar el restabliment de la jornada ordinària a tot el personal públic  
que es trobava fent una reducció de jornada preventiva per la crisi sanitària i el  
restabliment  presencial  al  lloc  de  treball  a  partir  de  l’1  de  juliol  amb  les 
excepcions previstes als Plans de Contingència de cada departament i així com 
respectant el personal amb deure per conciliació de fills/lles menors de 16 anys  
al seu càrrec, majors discapacitats o dependents al seu càrrec o persones dels 
grups  vulnerables,  per  aquest  motiu  degut  a  l’aforament  i  les  situacions 
personals de cada personal es manté la possiblitat excepcional del teletreball,  
sempre i quan estigui ben justificat.

Quart.-  Requerir  als  responsables  de  cada  departament  l’actualització  dels 
Plans de Contingència abans del dia 26 de juny d’acord amb el PMRPTP i  
l’aforament  màxim de cada despatx  i  les  mesures preventives  de protecció 
personal i de l’entorn físic. Així com requerir al seu personal públic amb deures 
de conciliació familiar i laboral i de grups vulnerables, la justificació expressa 
d’aquesta situació.
Cinquè.-  Mantenir la modalitat del treball no presencial a partir de l’1 de juliol 
pel personal públic amb deure de conciliació familiar i laboral o amb avaluació 
de persona especialment sensible o que no pugui assistir-hi per limitació de 
l’aforament de l’espai de treball.
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Sisè.- Donar compte al Ple municipal en la primera sessió que tingui. 

Setè.-  Comunicar  a  tots  els  comandaments  dels  diferents  serveis  que  han 
complimentar  el  formulari  RRHH1  enviat  pel  departament  de  Recursos 
Humans,  com  a  mesura  de  control  i  seguiment  de  les  tasques,  treballs  i 
incidències del seu personal públic que presti el serveis sota la modalitat de 
treball no presencial o compatibilitzant les modalitat no presencial i presencial,  
que s’enviarà cada setmana directament a l’adreça de rrhh@svh.cat. 

Vuitè.-  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.”

2.0.3 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_03/07/2020, per despeses relacionades 
amb la pandèmia del COVID-19:

23/04/2020 20.000,00 DA COVID19 
Convoctoria  ajuts  families 
afectades  per  expte  ERO-ERTO 
per causes Covid19 

16/03/2020 1.059,96 B64009921 
ARSIT  CLEANING  MACHINES 
SL 

DR COVID19 Gel hidroalcohòlic antiviric 500 ml. 

16/03/2020 102,90 20795576B 
PASTOR  RODRIGUEZ, 
JOAQUIN MARIA 

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

20/03/2020 435,60 35040053J JARAMILLO ROMERO, RAFAEL DR COVID19 

suport  assessoria  laboral  amb 
motiu acom iadaments, ere's i erte's 
per  situación  d'emergència 
cornavirus covid-19

23/03/2020 160,93 B60221652 CODIBAIX SL DR COVID19 
Guants nitril i gel hidroalcohòlic Ad. 
general.

25/03/2020 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.

30/03/2020 481,58 A08045585 LUXANA SA DR COVID19 
200  gels  hidro-alcoholic  Luxana 
250 ml 

30/03/2020 639,40 X4086679Q YANYAN XU DR COVID19 
Material  dives  per  confeccionar 
vestuari i mascaretes pandèmia.

02/04/2020 114,95 A25027145 
SERVICIOS 
MICROINFORMATICA SA 

DR COVID19 
Subministrament  toner  HP 
ORIGINAL  CF226A.  BANC 
ALIMENTS

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

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

06/04/2020 122,51 20795576B 
PASTOR  RODRIGUEZ, 
JOAQUIN MARIA 

DR COVID19 
25 unitats de gel hidroalcoholic 100 
ml Policia Local

07/04/2020 30,01 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 
19 Paquets de bosses Albal de 50 
un.per  embutxacar  mascaretes 
pandemia Covid 19 

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

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

14/04/2020 622,55 B25381161 
NOVOQUIMICA  ECOLOGICA 
SL 

DR COVID19 
Liquid  desinfectant  per  als  carrers 
EKO HIGIEN 272

mailto:rrhh@svh.cat
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15/04/2020 28,50 A46103834 MERCADONA, SA DR COVID19 
Compra  ampolles  suc  per  fer 
proteccions facials 

16/04/2020 108,00 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 80 paquets bosses albal 

16/04/2020 1,99 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 80 paquets bosses albal 

16/04/2020 123,40 B60421401 
INFORMATICA  CORPORATIVA 
CATALANA ICC SL 

DR COVID19 
Subscripció  videoconferencias 
Zoom  Pro  i  ampliació  a  100GB. 
periode 070420-070620

20/04/2020 1.524,60 A58012865 
PREMSA I COMUNICACIO BAIX 
LLOBREGAT SA 

DR COVID19 

6  inserciones  publicitarias  en 
edición  d  igital  El  FAR  PER 
DIFONDRE  ACCIONS  DE 
PROMOCIÓ I REACTIVACIÓ 

22/04/2020 368,81 B25381161 
NOVOQUIMICA  ECOLOGICA 
SL 

DR COVID19 
Ampolles  diverses  de  gel 
hidroalcoholic  1  litre  amb 
dosificador.

22/04/2020 586,13 A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN SA DR COVID19 
Ampolles  diverses  de  gel 
hidroalcoholic de 1/2 litres

22/04/2020 907,50 A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN SA DR COVID19 
paperes diverses amb tapes i pedal 
40l 

22/04/2020 1.015,67 A25027145 
SERVICIOS 
MICROINFORMATICA SA 

DR COVID19 Termometres diversos infrarrojos 

23/04/2020 3.811,50 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Mampares  protecció  policarbonat 
6mm  diferents  mides.  Oficines 
edificis

23/04/2020 1.098,10 A08568057 
COMERCIAL  ELECTRICA 
LLOBREGAT SA 

DR COVID19 Canó d'ozó OH 80g03/h Ion filter 

23/04/2020 4.800,00 A08568057 
COMERCIAL  ELECTRICA 
LLOBREGAT SA 

DR COVID19 
Mascaretes  tipus  quirúrgica.  5000 
unitat 

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

28/04/2020 90,00 77291087R 
ANDREU  CARDUS,  MARIA 
MERCE 

DR COVID19 
Compra  de  rams  de  flors  per  les 
residènc  ies  de  gent  gran  i 
residencia de Can Puj ador

28/04/2020 622,50 B25381161 
NOVOQUIMICA  ECOLOGICA 
SL 

DR COVID19 
200  litres  Desifectant  Eko  higien 
272  preparat  amb  hipoclorit  sòdic 
pur

28/04/2020 0,05 B25381161 
NOVOQUIMICA  ECOLOGICA 
SL 

DR COVID19 
200  litres  Desifectant  Eko  higien 
272  preparat  amb  hipoclorit  sòdic 
pur

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

30/04/2020 396,09 B67529131 NETTURIS SL DR COVID19 

Contractació  urgent  de  neteja  i 
desinfec  ció  del  parc  mòbil  de 
vehicles  de  Polici  a  Local  i 
Protecció Civil mes abril.

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

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

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

DR COVID19 
Ulleres panoràmiques  transparents 
590-1 

05/05/2020 33,60 37361956C 
CASANOVAS  PUJADAS, 
JAUME 

DR COVID19 
Cinta de balissament 200 ml. Parcs 
diversos.

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

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

DR COVID19 
Mascareta  higiènica  3  capes  amb 
gomes 

06/05/2020 172,55 B60083649 AGUSTI CASTELLS SL DR COVID19 
Aigua  mineral  33  cl.  Personal 
brigada vía publica.

06/05/2020 332,15 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Sub. col. adhesius alta adherència 
en pa peres repartides en diversos 
edificis

06/05/2020 5,00 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 Augment per error de transcripció 

07/05/2020 544,50 35079641H GARCIA OLMO, RAFAEL DR COVID19 
Armilles lleugeres reixeta amb dues 
es  tampacións.  Xarxa  voluntaris 
Covid19
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07/05/2020 130,46 38483167G 
SOL  SUCARRATS  MANUEL 
SALVADOR 

DR COVID19 
Ampliació  EC012020000300 
compra de mater ial escolar 

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

JG COVID19 
Adquisició  12  portàtils  pel 
teletreballs pel COVID19

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

11/05/2020 5.952,72 A25027145 
SERVICIOS 
MICROINFORMATICA SA 

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

11/05/2020 1.074,96 B87874467 SEINSOL SL DR COVID19 
Webcams Logitech  C920  -  30  fps 
1920  x  1080  video.  Treletreball 
Covid19

13/05/2020 3.965,00 A08568057 
COMERCIAL  ELECTRICA 
LLOBREGAT SA 

DR COVID19 
F  004202797  280420. 
MASCARILLA  DESECHABLE  3 
CAPAS 

14/05/2020 255,00 V48083521 
SVRNE 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 

14/05/2020 476,00 V48083521 
SVRNE MUTUA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 

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

15/05/2020 1.098,08 A08568057 
COMERCIAL  ELECTRICA 
LLOBREGAT SA 

DR COVID19 
F  004202796  280420. 
GENERADOR  DE  OZONO 
INDUSTRIAL 

15/05/2020 4.200,00 X4086679Q YANYAN XU DR COVID19 
Mascaretes  quirùrgiques  amb 
gomes i mascaretes FFP2- Covid19

18/05/2020 870,00 B63398648 
PACAR  CENTRAL  DEL 
AUTOMOVIL SL 

DR COVID19 Gel hidroalcohòlic 500 ml. 

20/05/2020 117,02 77291088W 
TORRENT  ANDREU 
MONTSERRAT 

DR COVID19 
Goma diversa i  cons de fil.  Xarxa 
voluntaris

20/05/2020 1.784,99 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Sub.  col.  i  etiquetatge  pantalles 
protec tores policarb. 6 mm. Molí i 
Biblioteca

27/05/2020 76,23 77291088W 
TORRENT  ANDREU 
MONTSERRAT 

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

09/06/2020 780,45 A25027145 
SERVICIOS 
MICROINFORMATICA SA 

DR COVID19 
Webcams  Logitech  C720,  ratolins 
òptics  Logitech  i  adaptador  USB-
USB-C. Teletreb

15/06/2020 25,41 A25027145 
SERVICIOS 
MICROINFORMATICA SA 

DR COVID19 
Augment  per  canvi  de  material. 
Adapta- dors USB 3.1 Type C a A, 
etc.

16/06/2020 148,40 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Pantalla protec. policarbonat 6 mm. 
100 x 80 cm. i altres... E. bressol i 
S.Soci

16/06/2020 3,00 A08721177 CONDIS SUPERMERCATS, SA DR COVID19 
Bosses de paper.  Voluntaris  xarxa 
Covid 

16/06/2020 264,75 A25027145 
SERVICIOS 
MICROINFORMATICA SA 

DR COVID19 
Termòmetres  digitals  infrarojos 
panta lla led. Edificis esportius

18/06/2020 485,80 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Pantalles protectores policarbonat 6 
mm. de 100 x 80 cm. amb finestra. 
La Capella

18/06/2020 657,00 B60221652 CODIBAIX SL DR COVID19 
Guants  de  nitril  sense  pols  de 
diverses talles.

26/06/2020 6.250,00 G63231476 FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA JG COVID19 

Subvencio  nominativa  conveni 
col.laborac  per  activitats  d'estiu 
amb motiu de la crisis del  COVID 
19

26/06/2020 6.450,00 G59422378 
CASAL INFANTIL I JUVENIL EL 
QUIJOTE 

JG COVID19 

Subvencio  nominativa  conveni 
col.laborac  per  activitats  d'estiu 
amb motiu de la crisis del  COVID 
19

26/06/2020 10.250,00 G85362564 
CENTRE  DIARI  SANT  JOSEP 
(FUNDACIÓ TRAB-OR) 

JG COVID19 

Subvencio  nominativa  conveni 
col.laborac  per  activitats  d'estiu 
amb motiu de la crisis del  COVID 
19

26/06/2020 11.750,00 G61672382 FUNDACIO  PRIVADA  MARIA 
AUXILIADORA 

JG COVID19 Subvencio  nominativa  conveni 
col.laborac  per  activitats  d'estiu 
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amb motiu de la crisis del  COVID 
19

29/06/2020 364,35 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Pantalles protectores policarbonat 6 
mm. 1x0.80 cm. Jutjat d Pau i sala 
juntes Vi

29/06/2020 74,51 B62463104 COPI ESTIL S.L. DR COVID19 
Guillotinar  diversos  imPresos, 
rotlles  adhesiu,  etc.  Xarxa 
voluntaris Covid19

03/07/2020 661,05 B60361748 MARMOLES DIEGO SL DR COVID19 
Peana  de  marbre  travertino  de 
70x70 cm.i 45x25 cm., etc. Monòlit 
difunts Covid19

03/07/2020 121,45 37697326G JANSANA ANDUCAS, ANDREU DR COVID19 
Pantalla  protectora  policarbonat  6 
mm. gruix de 0,80 x 100 m.Centre 
Civic Roci0

TOTAL 145.410,36

“

3.0.0 ECONOMIA I HISENDA

3.0.1 Aprovació definitiva del Compte General del pressupost de l'exercici 
2019. (EC102020000002)

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: EC102020000002  Aprovació  del  Compte  General  del 
pressupost de l'exercici 2019. 
Tràmit relacionat Aprovació definitiva del Compte General del pressupost de 
l'exercici 2019.

Els  estats  i  comptes  anuals  de  l’exercici  pressupostari  2019,  elaborats  per 
l’interventor,  van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, 
la qual va emetre informe favorable en data 15 de maig de 2020. 

Atès que l'expedient s'ha exposat al públic mitjançant edicte al BOP número 
CVE2020011585 de 25 de maig de 2020 i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, 
en compliment del que preveu l'article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març,  
sense que s'hagin presentat al·legacions.

Vist l’informe emet per l’interventor accidental que consta a l’expedient.

Com  que  s’han  complert  totes  les  tramitacions  legals  que  determinen  els 
articles del 208 al 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós  de  la  Llei  39/88  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  aquest  regidor 
proposa a la Comissió Informativa General la deliberació dels següents:

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer.  Aprovació  definitiva  dels  estats  i  comptes  anuals  corresponents  a 
l’exercici 2019  integrats pels següents estats bàsics:

1. Estats i comptes anuals:

- Balanç de situació:  en  tancar  l’exercici  dóna un actiu  i  un  passiu de 
146.704.143,85 €.

- Compte de resultats de l’exercici dóna un resultat negatiu (pèrdua) de 
270.798’61€.

- Liquidació  del  pressupost:  en  tancar  l’exercici  dóna  uns  drets  de 
pressupost  corrent  pendents de  cobrament  de 2.092.919,26 € i  unes 
obligacions  de  pressupost  corrent  pendents  de  pagament  de 
2.429.139,20  €.  El  resultat  pressupostari  ,  després  d’ajustaments,  és 
positiu per 2.609.180,23 €.

- Estat  demostratiu  dels  drets  a  cobrar  i  les  obligacions  a  pagar 
corresponents  a  pressupostos  tancats:  en  tancar  l’exercici  dóna  uns 
drets  pendents  de  cobrament  de  4.810.891,57  €  i  unes  obligacions 
pendents de pagament de 0,00 €.

2. Annex als estats i comptes anuals:

-  Balanç de comprovació:  en tancar  l’exercici  dóna un total  acumulat  en  el 
deure de 633.690.686,72 € i un total a l’haver pel mateix import. 

- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 5.598.095,16 €. 

- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici  dóna un romanent de 

tresoreria total de 8.809.655,88 € i un romanent de tresoreria per a despeses 

generals de  529.564,11 €.

-  Estat  de situació de moviment  d’operacions no pressupostàries:  en tancar 
l’exercici dóna un saldo pendent de pagament de 1.484.382,45 € i un saldo 
pendent de cobrament de 221.271,54 €.

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:

-  Estats  de  despeses  i  d’ingressos  inicialment  aprovats:  dóna  un  total 
d’ingressos de 31.301.780,00 € i un total de despeses de 31.301.780,00€. I la 
relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 
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inicialment  aprovats:  en  tancar  l’exercici  dóna  un  total  de  modificacions  de 
15.248.445.74 €.

-  Relació  de  les  rectificacions  i  anul·lacions  de  drets  i  obligacions  dels 
pressupostos tancats: Variació de drets per operacions corrents 466.863,82 €. 
Variació d’obligacions per operacions corrents 2.640 €

- Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de 
xifres en cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici 
donen una existència final de 5.598.095,16 € en metàl·lic i de 5.002.323,09 € 
en títols.

- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de 
deutors de 6.903.810,83 € i un total de creditors de 2.429.139,20 €.

Tercer.-  Trametre el  Compte General  de l’exercici  2019 a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya.

3.0.2  Aprovació  de  l'expedient  número  3  de  Modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2020. (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: Aprovació  de  l'expedient  número  3  de  Modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2020.

Atès la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i no poden 
ser  ajornades fins  el  proper  exercici  sense produir  un  greu afebliment  dels 
interessos de l'Ajuntament i tenint present que aquestes despeses no disposen 
de consignació pressupostària, sent necessària la tramitació d'un expedient de 
modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

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 
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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,  “”Real Decreto-ley 10/2019, de  
29 de marzo,  por el  que se prorroga para 2019 el  destino del  superávit  de  
comunidades  autónomas  y  de  las  entidades  locales  para  inversiones  
financieramente  sostenibles””,  així  com  als  articles  8  al  17  de  les  bases 
d’execució del pressupost 2020

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 de crèdit es pot fer 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.

Tanmateix,  a  l'expedient  s'ha  d'acreditar  que  els  ingressos  previstos  en  el 
pressupost s'han fet amb normalitat, tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.
L’aprovació d’aquest expedient és competència del Ple de la corporació i són 
d’aplicació  les  mateixes  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat 
previstes a l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  
refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  per  a  l’aprovació  del 
pressupost.

Vist l’informe favorable de l’interventor que consta a l’expedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 3 de modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit,  
segons el següent detall, per import total de 512.517’89:

1.Concepte: Ampliació conveni amb Comissió Organització de la Cavalcada de 
Reis.
Import : 25.000 €
Aplicació pressupostària de despeses: 2020-420-334-48102: Conveni Comissió 
Organització de la Cavalcada de Reis 
Finançament 
BAIXA de crèdit:
Crèdit negatiu a l’aplicació pressupostària de despesa
2020- 420–334–48100 per import de 25.000 €  
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2. Concepte: Increment del 2% al Capítol 1 (Detall en document annex)
Import : 229.771’54 €
Finançament 
BAIXA de crèdit:
Crèdit negatiu a l’aplicació pressupostària de despesa
2020- 300–1532–619 (sobrants projectes d’inversions finalitzats)  per import de 
229.771’54 €  

3.  Concepte: Pagament  de  les  despeses  provocades  per  l’actual  pandèmia 
COVID19.
Import: 257.746’35€
Aplicacions pressupostàries:

Aplic Pres. Desp Descripció Import
20 234   2313  22699 Participació: Actuacions estat alarma COVID-19    750,00
20 110   2313  22699 Economia: Actuacions estat alarma COVID-19        115.000,00
20 110   2313  22799 Economia: Actuacions estat alarma COVID-19        86.996,35
20 200   2313  22706 Recurs.Humans: Actuacions estat alarma COVID-19 50.000,00
20 120   2313  214    Pol. Local: Actuacions estat alarma COVID-19       5.000,00

257.746,35

Finançament 
BAIXA de crèdit:
Crèdit negatiu aplicacions pressupostàries de despesa :

Aplic Pres. Desp Descripció Import
20100  912  22601   ACTES RELACIONS INSTITUCIONALS 4.000,00
20233  327  22699   Div. Religiosa mat divers 10.000,00
20300  150  22002  Urbanisme: Material informàtic                    5.000,00
20302  419  22706  Agricultura: contractes varis 2.025,75

20101  4311 22706   
ACTIVITATS  I  FIRES:  FIRASTOC,  RECEPTES  DE 
QUARESMA, MERCAT D'INTERCANVI 20.313,00

20401  231  22699   IGUALTAT MATERIAL DIVERS 3.000,00
20401  231  22606   IGUALTAT, REUNIONS I CONFERÈNCIES 2.000,00
20401  327  22606   LGTBI: Activitats de sensibilització i formació 1.000,00
20402 231 22706 Taller de la memòria amb creu roja 1.000,00

Alfabetització informàtica per Casals Gent Gran i Servei de 
manteniment aparells informàtics 10.200,00

20402  231  22609 Setmana de la Gent Gran 15.000,00
20402  33800  22706 Ball festa major 2.500,00

Revetlla sant joan 1.500,00
20410  340  22199   Compra material ADISCAP ja comprat 2019 6.000,00
20410  341  22706   Contracte transport natació escolar 4.000,00

20411  337  22706   
Activitats  per  a joves  dins la  programació  de les Festes 
Majors 6.000,00

20411  924  22706   Curs Monitor de lleure 3.000,00
20411  33800  22706 Setmana jove 6.000,00

Dinamització Barraques 13.000,00
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20411  924  22706   Festival de música jove 30.000,00
20420  334  22609   Cicles estables difusió cultural, estiu de cultura 10.000,00
20420  33800  22799 Festa major d'estiu 65.000,00
20420  33801  22799 Festes populars 15.000,00
20421  326  22706   Contracte servei menjador EB petit mamut 5.445,60
20421  324  23120   Educació: Despeses de locomoció                   100,00
20421  326  223     Educació: Autocar sortida EBM Petit Mamut         300,00
20421  325  22105   Educació: Jornades Atletisme: Aigua i refrescos   500,00
20421  326  22105   Educació: Productes alimentaris                   200,00
20421  320  22601   Educació: Atencions protocolàries                 200,00
20421  324  223     Educació: Autocar Projecte El Bus de la FP        2.200,00
20421  324  22699   Educació: Material divers                         370,00
20421  325  22000   Material didàctic i fungible 3.000,00
20421  325  223     Educació: Lloguer Autocars PEE                    5.322,00
20421  326  22706   Educació: Contracte gestió  i altres   4.570,00

257.746,35

Segon.- Que un cop transcorregut el termini d'exposició al públic a l'efecte de 
reclamacions i al·legacions, previst als article 169 i 177 del Text Refós de la Llei 
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  sense  que  s'hi  hagi  interposat  cap 
reclamació  o  al·legació,  s'entengui  definitivament  aprovat  l'expedient  de 
modificacions de crèdit núm. 3.  

4.0.0 ESPORTS

4.0.1 Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de l'ús 
de  les  instal·lacions  esportives  municipals  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(EC072020000005)

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

Expedient número: EC072020000005 Modificació de l'ordenança reguladora 
de l'ús de les instal.lacions esportives municipals de Sant Vicenç dels Horts. 

Tràmit  relacionat: Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l'ordenança 
reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives municipals de Sant Vicenç 
dels Horts.

L’any 2008 el Consell Rector de l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç dels  Horts  va  aprovar  l’Ordenança Municipal  sobre  l’ús  de  les 
Instal·lacions Esportives. Aquesta va ser modificada pel Ple de l’Ajuntament el 
18  d’abril  de  2013,  en  previsió  de  les  obres  de  remodelació  del  Complex 
Esportiu Municipal Sant Vicenç dels Horts – Piscina Montserrat Canals (antiga 
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Piscina  Municipal  Montserrat  Canals).  Segons  el  projecte  de  remodelació 
inicial,  hi  havia  una  sèrie  d’espais  nous  que  no  estaven  contemplats  a 
l’Ordenança vigent i per tant, no hi havia cap normativa al respecte. 

Un cop s’està duent a terme la unificació dels clubs de futbol, es considera 
adient  incorporar  uns  criteris  d’utilització  d’espais  (freqüència  setmanal 
d’entrenaments,  horaris  d’entrenament,  preferències  per  designar  els  dies  i 
horaris, etc....per tant, hi ha alguns aspectes nous que s’han incorporat on cal 
aplicar una nova normativa.

Així  mateix, alguns dels espais ja regulats han patit  variacions i cal introduir 
alguns punts d’obligat compliment i recomanacions. 

Atès l’informe del  tècnic  del  departament  d’esports  on exposa la  necessitat 
d’aprovar  una  modificació  de   l’Ordenança  Municipal  sobre  l’ús  de  les 
instal·lacions esportives de Sant Vicenç dels Horts. 

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

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

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  proposta  de  modificació  de  l’Ordenança 
municipal sobre l’ús de les instal·lacions esportives de Sant Vicenç dels Horts, 
segons el text que s’adjunta al present acord.

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

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

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

5.0.0 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME

5.0.1 Aprovar les dues festes locals de Sant Vicenç dels Horts per l'any 
2021. (PE022020000001)

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: PE022020000001 Aprovació de les dues festes locals per 
l'any 2021.
Tràmit relacionat: Aprovar les dues festes locals de Sant Vicenç dels Horts 
per l'any 2021.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que, de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, 
de 3 d’octubre en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades 
per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels 
municipis respectius.

Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix 
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Vista l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, que aprova el calendari oficial  de 
festes laborals a Catalunya per a l'any 2021.

Atès que aquest Ajuntament ha de fixar dues festes locals per a l’any 2021, les 
quals tindran la consideració de dies inhàbils de caràcter laboral, retribuïdes i 
no recuperables.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer. Fixar com a festes locals per l’any 2021 els dies següents: el 22 de 
gener (Festa Major d’Hivern) i el 26 de juliol (Festa Major d’Estiu), els quals 
tindran la consideració de dies inhàbils, retribuïts i no recuperables. 

Segon. Trametre  aquest  acord  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i 
Famílies, així com al Departament municipal d’Activitats. 

Tercer. Publicar aquest acord a la pàgina web municipal. 

6.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

6.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament 
de les  obres del  “Projecte  executiu  de recuperació  socioambiental  del 
camí del riu llobregat al terme municipal de sant vicenç dels horts”, inclòs 
dins de l’actuació “Projecte d’arranjament camí paral•lel a la línia d’alta 
velocitat, del camí del marge dret del llobregat des de la riera de torrelles 
fins al terme municipal de santa coloma de cervelló i 1ª fase d’adequació 
de terrenys de forest pública situats a les ribes del llobregat”. PSG 2016-
2019. (CVIA2020000002)

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: CVIA2020000002  Conveni  de  col•laboració  entre 
l’ajuntament de sant vicenç dels horts i l’àrea metropolitana de barcelona per al 
finançament de les obres del “projecte executiu de recuperació socioambiental 
del camí del riu llobregat al terme municipal de sant vicenç dels horts”, inclòs 
dins de l’actuació “projecte d’arranjament camí paral•lel a la línia d’alta velocitat, 
del camí del marge dret del llobregat des de la riera de torrelles fins al terme 
municipal de santa coloma de cervelló i  1ª fase d’adequació de terrenys de 
forest pública situats a les ribes del llobregat”. PSG 2016-2019. 

Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  per  al 
finançament de les obres del “Projecte executiu de recuperació socioambiental 
del camí del riu llobregat al terme municipal de sant vicenç dels horts”, inclòs 
dins  de  l’actuació  “Projecte  d’arranjament  camí  paral·lel  a  la  línia  d’alta 
velocitat, del camí del marge dret del llobregat des de la riera de torrelles fins al  
terme municipal de santa coloma de cervelló i 1ª fase d’adequació de terrenys 
de forest pública situats a les ribes del llobregat”. PSG 2016-2019.
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Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, va proposar, com a actuació 
a considerar dins el  Programa d’actuacions de millora del paisatge natural i  
urbà (PSG,  programa que forma part  del  Pla d’Inversions Metropolità  2016-
2019 aprovat  definitivament pel  Consell  Metropolità  de data 29 de març de 
2016),  les  obres  del  projecte  d’arranjament  camí  paral·lel  a  la  línia  d’alta 
velocitat, del camí del marge dret del Llobregat des de la riera de Torrelles fins  
al  terme municipal  de  Santa  Coloma de  Cervelló  i  1ª  fase  d’adequació  de 
terrenys de Forest pública situats a les ribes del Llobregat al terme municipal de 
Sant Vicenç dels Horts.

Vist que en data 6 d’abril de 2017, la Comissió Directora del PSG va acordar 
les  actuacions  que  quedaven  incloses  dins  el  Programa,  aprovades 
posteriorment per Decret de Gerència núm. 1713/2017 de 25 de juliol de 2017. 
La relació d’actuacions estableix el percentatge del cost total de cadascuna que 
es finançarà amb càrrec al PSG, ja que és característica d’aquest que totes les 
actuacions siguin cofinançades entre l’AMB i els ajuntaments.

Vist  que part  d’aquesta  actuació ha sigut  definida  i  valorada en el  projecte 
executiu  de  recuperació  socioambiental  del  camí  del  riu  Llobregat  al  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts.

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 
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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.

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 aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  per  al 
finançament de les obres del “Projecte executiu de recuperació socioambiental 
del camí del riu llobregat al terme municipal de sant vicenç dels horts”, inclòs 
dins  de  l’actuació  “Projecte  d’arranjament  camí  paral·lel  a  la  línia  d’alta 
velocitat, del camí del marge dret del llobregat des de la riera de torrelles fins al  
terme municipal de santa coloma de cervelló i 1ª fase d’adequació de terrenys 
de forest  pública situats a les ribes del  llobregat”.  PSG 2016-2019, 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 90.000 €.

Tercer.- Notificar  aquesta  Resolució  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona, 
adjuntant-li amb la notificació el conveni que s’aprova per aquesta Resolució, 
demanant-li  que  enviï  a  aquest  Ajuntament  certificació  acreditativa  del 
corresponent acord o resolució administrativa, referent a l’acceptació per part 
de la Corporació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb qui es fa el conveni 
de col·laboració del text del conveni en tots els seus termes, significant a la 
citada  que, per aplicació del que disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3  
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
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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. 

7.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

7.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals Sant Vicenç 
en  Comú-Podem  i  PSC  sant  Vicenç  en  Positiu,  en  suport  d'un  Pacte 
d'Estat pel Dret de l'Habitatge. (M2412020000017)

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: M2412020000017 En suport d'un Pacte d'Estat pel Dret de 
l'Habitatge. 
Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
Sant  Vicenç en Comú-Podem i  PSC sant Vicenç en Positiu,  en suport  d'un 
Pacte d'Estat pel Dret de l'Habitatge.

La  crisi  sanitària  provocada  per  la  COVID-19  ha  obligat  els  ajuntaments  a 
aplicar  polítiques  públiques  de  contenció  durant  l'estat  d'alarma  amb 
intel·ligència col·lectiva, proximitat en l'atenció  i sensibilitat en les accions per 
evitar  el  col·lapse del  sistema públic  de salut.  Ara els  ens locals  es troben 
aprovant  i  implementant  mesures  socials  i  econòmiques  en  el  procés  de 
desescalada.

Els  Ajuntaments  hem  impulsat  en  temps  rècord  la  creació  d'equipaments 
socials i sanitaris, hem fet front a les demandes de la població més vulnerable, i 
hem dedicat molts esforços en l’aplicació de les diferents mesures de les fases 
de la desescalada. En paral·lel, el Govern de l'Estat ha aprovat un conjunt de 
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de mesures d'escut  social  per  evitar  que l'emergència  sanitària  trenqués el 
model de cohesió social i es produís un increment de les desigualtats existents.

En matèria d'habitatge la situació anterior a la crisi provocada per la COVID19 
ja era preocupant. L’estat espanyol liderava els desnonaments a nivell europeu, 
amb 54.000 el 2019, majoritàriament en règim de lloguer; el nostre parc públic 
és insuficient (un 2% del total enfront del 15% de mitjana europea); disposàvem 
d’un parc privat  d’habitatge envellit  i  de mala  qualitat,  que no complien els 
estàndards energètics actuals,  i  els preus de lloguer eren massa elevats en 
relació amb la capacitat adquisitiva de la població.

Aquesta situació és el resultat de les diferents polítiques impulsades durant els 
últims 40 anys, especialment de la mala gestió duta a terme durant l'anterior 
crisi immobiliària. La crisi de 2008 i la seva gestió posterior va estar marcada 
per una emergència habitacional caracteritzada per milers de desnonaments, 
per  una  severa  reducció  de  les  partides  pressupostàries  quan  més  es 
necessitaven, i per canvis normatius que en lloc de beneficiar la majoria van 
afavorir a uns pocs, com el rescat bancari, la negativa a la dació en pagament,  
la regulació de les SOCIMI i la flexibilització del lloguer.

Afortunadament, les noves mesures aprovades pel Govern estatal s'allunyen 
dels errors del passat, tot i que encara són insuficients. Tant la prohibició de 
llançaments, les ajudes al lloguer, com la pròrroga automàtica dels contractes 
de lloguer han estat mesures essencials,  però que caldria prorrogar,  com a 
mínim, durant 6 mesos més. Aquestes mesures, importants i necessàries, són 
mesures d’urgència i no suposen un canvi estructural en un Estat que encara 
pateix un retard considerable en relació a les millors pràctiques europees en 
polítiques d’habitatge.

L'accés i la qualitat de l'habitatge són factors decisius en la lluita contra les 
desigualtats i el canvi climàtic. A més, tant la promoció de nous habitatges com 
la millora de les existents tenen importants impactes econòmics.

Afrontar  l'emergència  habitacional  com una  oportunitat  per  a  l'impuls  d'una 
economia sostenible requereix treballar en un gran pacte d'Estat de caràcter 
estructural i amb horitzons a llarg termini que impliqui totes les administracions 
públiques i les organitzacions socials.

Per altra banda , A Catalunya es van convocar per Resolució de 12 de maig, 
els ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 
en els lloguers d’habitatge habitual. La dotació econòmica que s’hi assignava 
eren els 14,5 M€ que es van transferir des del Govern d’Espanya

El 29 de maig amb la resolució TES/1199/2020, es va suspendre, de forma 
cautelar, la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Segons deia la mateixa 
resolució,  fins que la tramitació i  valoració de les sol•licituds ja presentades 
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permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de 
la presentació de noves sol·licituds.

El Departament de Territori no ha posat termini a la suspensió, els afectats per 
la COVID-19 que podrien acollir-se a aquests ajuts,  i  que encara no havien 
presentat  sol·licitud,  no  saben  si  ho  podran  fer,  o  no.  Tampoc  se’ls  dóna 
alternativa.

Donada  la  gran  preocupació  que  els  ens  locals  comparteixen  sobre  com 
garantir el dret a l’habitatge davant de la enorme crisi habitacional que viurem 
per  la  crisis  econòmica  ocasionada per  el  coronavirus  SARS-CoV-2,  estem 
convençudes  que  des  del  municipalisme  hem  de  liderar  una  estratègia 
compartida  amb  la  resta  d’administracions  per  a  garantir  aquest  dret.  Una 
estratègia que abordi  la imminent emergència, però que també se centri  en 
canvis  de  caràcter  estructural  mitjançant  una  Pacte  d’Estat  pel  Dret  a 
l’Habitatge.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Instar la cooperació entre totes les administracions públiques per fer 
front a la crisi habitacional post COVID-19 i fer tots els esforços possibles per a 
garantir el dret a l’habitatge, mitjançant un Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge.

Segon.- Demanar que aquest Pacte d’Estat pel Dret a l’habitatge contempli, 
com a mínim, el decàleg de mesures següents:

a. Impuls de l’habitatge com a sector estratègic per a la recuperació 
econòmica, la cohesió social i la lluita contra el canvi climàtic. Per 
això cal un increment del pressupost d’habitatge fins a l’1% del 
PIB.

b. Aplicació d’una nova moratòria per a desnonaments i una nova 
pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, de com a mínim 6 
mesos.

c. Creació de mecanismes de mediació obligatòria com a requisit 
previ a l’inici de qualsevol procés judicial de desnonament.

d. Inici d’una una reforma fiscal per beneficiar el lloguer protegit i la 
rehabilitació.

e. Impuls  a  la  construcció  d’habitatge  donant  prioritat  al  lloguer 
protegit  i  altres  règims  no  especulatius  com  la  cessió  d’ús 
mitjançant processos de industrialització i amb un nou model de 
col·laboració públic-privat.
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f. Impuls  a  la  rehabilitació  energètica  i  d’accessibilitat  del  parc 
d’habitatges.

g. Garantia dels drets energètics.

h. Lluita contra l’especulació.

i. Reconversió  dels  habitatges  buits  de  la  SAREB  i  dels  grans 
tenidors  en  habitatges  de  lloguer  per  a  famílies  vulnerables, 
cedint-los  als  ajuntaments  mitjançant  les  borses  de  lloguer 
municipals.

j. Regulació i control del preu dels lloguers.

Tercer.- Instar el Govern de l’Estat espanyol, conjuntament amb les Comunitats 
Autònomes i les entitats municipalistes, a posar en marxa aquest Pacte d’Estat 
pel Dret a l’habitatge.

Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que aixequi de manera immediata 
la  suspensió  de  la  presentació  de  sol·licituds  dels  ajuts  per  contribuir  a 
minimitzar  l’impacte  econòmic  i  social  de  la  COVID19  en  els  lloguers 
d’habitatge habitual.

Cinquè.- Demanar  al  Govern  de  la  Generalitat  que  en  cas  que  la  dotació 
pressupostària inicial  d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i 
valorats tots  ells,  es complementi  amb recursos propis de la  Generalitat  de 
Catalunya.

Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar una nova llei 
de barris per fomentar la  rehabilitació  habitacional  i  energètica en barris  en 
situació de vulnerabilitat i amb habitatges envellits.

Setè.- Instar  la  Generalitat  de  Catalunya  a  participar  de  manera  activa  en 
l’elaboració  del  Pacte  d’Estat  pel  Dret  a  l’Habitatge  i  a  defensar  la  seva 
aprovació el més aviat possible.

Vuitè.- Traslladar  els  presents  acords  al  Govern  de  l’Estat  espanyol,  a  la 
Generalitat  de  Catalunya,  a  la  Diputació  de  Barcelona  i  a  les  entitats 
municipalistes de Catalunya i a la FEMP.

7.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals Sant Vicenç 
en Comú-Podem i PSC sant Vicenç en Positiu,  en defensa del  sistema 
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públic de salut,  per un nou Pacte Nacional  de Salut de Catalunya i  de 
rebuig a la privatització de serveis duts a terme pel departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. (M2412020000018)

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: M2412020000018 En defensa del sistema públic de salut, 
per un nou Pacte Nacional de Salut de Catalunya i de rebuig a la privatització 
de  serveis  duts  a  terme  pel  departament  de  Salut  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. 
Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
Sant Vicenç en Comú-Podem i PSC sant Vicenç en Positiu, en defensa del  
sistema públic de salut, per un nou Pacte Nacional de Salut de Catalunya i de 
rebuig a la privatització de serveis duts a terme pel departament de Salut de la  
Generalitat de Catalunya.

Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus 
COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària 
que  ha  requerit  implementar  mesures  d’emergència  en  tots  els  àmbits  i 
institucions,  particularment  per  fer  front  a  la  pandèmia  del  COVID-19; 
circumstància que ha comportat també el confinament domiciliari per part del 
conjunt  de ciutadans i  ciutadanes dels nostres pobles i  ciutats  per reduir  la 
probabilitat  d'exposició  i  contagi  pel  Coronavirus  SARS-CoV-2.  Alhora, 
aquestes diferents crisis han fet emergir les mancances del sistema sanitari i  
sociosanitari  a  causa  de  les  dràstiques  retallades  pressupostàries  que  els 
Governs de Catalunya i de l’Estat Espanyol han estat aplicant, fins al dia d’avui,  
des del 2010. Unes retallades que han comportat un deteriorament progressiu 
dels  sistema  sanitari,  posant-lo  en  greu  perill,  i  amb  una  sobrecàrrega 
intolerable per als professionals sanitaris i sociosanitaris. 

A aquest fet, cal sumar-hi les constants improvisacions i la mala gestió duta a 
terme  per  part  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  com  per  exemple  en  el  
descontrol  de la gestió de compres de materials,  la fiscalització dels tests i 
gestió  publica  dels  mateixos,  els  acords  en  el  pagament  per  la  prestació 
sanitària  fora del  sistema sanitari  públic  de Catalunya  (SISCAT),  la tardana 
actuació  en  les  residències  de  persones  grans,  tant  públiques  com 
concertades,  la  manca  de  diàleg  amb  el  mon  local,  l’enorme  dificultat  per 
habilitar hospitals de campanya i hotels de salut de forma coordinada amb els 
ajuntaments,  el  tancament  de  CAPs  i  CUAPs  arreu  del  territori  sense 
comunicació amb els propis ens locals, fet que suposava dificultar encara més 
l’atenció mèdica al conjunt de la ciutadania i que va provocar el col·lapse del 
servei  061,  deixant  a  moltes  ciutadanes i  ciutadans sense atenció  sanitària 
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durant  el  confinament  i  de  forma  rellevant  a  les  persones  amb  malalties 
cròniques.

Menció a part mereixen dues actuacions molt qüestionables i que ens mostrem 
contraris.  En  primer  lloc  el  preu  fixat  per  Decret  per  compensar  la  sanitat 
privada i concertada del servei de pacients atesos per la COVID-19. Un preu 
per pacient que és superior a qualsevol referència de comparació que es pugui 
fer,  i  que no s’ha  calculat  de  cap manera  mínimament  transparent.  Així, el 
pressupost públic català pagarà 43.400 euros per cada pacient amb la COVID-
19 que hagi  fet  ús d’una UCI,  d’una unitat  de cures intensives,  a la sanitat 
privada i concertada durant aquesta crisi sanitària. Una quantitat exagerada si 
comparem amb altres comunitats com per exemple Navarra que va fixar el preu 
en 21.000 euros.

En segon lloc, l’externalització pel Departament de Salut a l’empresa Ferroser 
Servicios Auxiliares, empresa filial de Ferrovial, per al rastreig dels contactes de 
coronavirus  per  un  import  de  més  de  17  milions  d’€  o  els  imports 
desproporcionats pagats al sistema sanitari privat per l’ús dels seus serveis i 
instal·lacions en el pic de la pandèmia sanitària provocada per la COVID-19. 
Fets aquests que tornen a mostrar el constant menysteniment del Departament 
cap al sistema sanitari públic.

També cal esmentar l’anunci fet per la Generalitat de Catalunya de destinar 
140 milions d’euros per compensar els i les professionals del sistema públic de 
salut i de residències que han treballat durant la part més intensa de l’epidèmia 
de la COVID-19 mitjançant uns criteris que els diferents col·lectius sanitaris i 
sindicats  del  nostre  país  han considerat  injustos  i  discriminatoris  ja  que no 
tenen en compte el conjunt de professionals que treballen en el sistema com es 
el personal de neteja, atenció i altres. Circumstància que s’agreuja per la nul·la 
resposta a resoldre les pagues extraordinàries pendents als i les professionals 
sanitàries  i  la  revalorització  dels  salaris.  Ens  reafirmem  en  que  el 
reconeixement professional va molt més enllà de la compensació per un servei 
prestat. No es tracta d’una retribució sinó d’anar més enllà i de fer una valoració 
de llocs de treball en tots els nivells i a tota l’escala i que tingui reconegut el  
nivell de risc i tots els seus drets 

Però aquesta crisi sanitària també ha mostrat les debilitats del sistema sanitari 
públic català i reobre el debat sobrer la urgència per revertir les mancances que 
la COVID-19 ha evidenciat. Els i les professionals sanitaris i sociosanitaris del 
sector públic en un context d'extraordinària dificultat i en moltes ocasions sense 
l’acompanyament del  Departament de Salut  a l’hora de proporcionar  EPIs i  
materials  d’autoprotecció,  han destinat  el  bo  i  millor  de  totes  i  tots  ells  per 
atendre en les millors condicions a la nostra ciutadania, salvant vides i posant-
ne  en  perill  les  seves.  Fet  que  mereix  un  agraïment  immens  als  i  les 
professionals de la sanitat en general pel seu alt grau de compromís, dedicació 
i valentia en aquests moments excepcionals que ens toca viure. En definitiva,  
un  sistema que ha estat  tan  elogiat  com retallat  per  part  del  govern  de la 
Generalitat.
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Aquest  context  de  pressió  constant  cap  als  i  les  professionals  del  sistema 
sanitari  ha  arribat  a  un  límit  d’insostenibilitat  que  posa  en  crisi  el  sistema 
SISCAT i l’esforç dels professionals ha arribat al seu límit.

Aquesta situació límit es constata per les darreres manifestacions ciutadanes, 
socials i dels propis professionals sanitaris i que, en els darrers dies, han portat  
a la presentació d’un Manifest per part del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la 
Societat Catalana de Gestió Sanitària al qual s’hi han adherit altres institucions i 
entitats del sector de la salut i que consta d’un decàleg per a la reforma del 
sistema  de  salut  de  Catalunya  que  fem  nostre.  Aquestes  deu  propostes 
demanen, entre d’altres, un nou pacte per la sanitat, augmentar els recursos 
econòmics al sistema sanitari públic, la millora de les infraestructures sanitàries 
i millorar les condicions i els recursos per als i les professionals de la salut amb 
l’objectiu de millorar el sistema públic de salut.

Atès que considerem que la salut ha d’estar present en totes les polítiques i 
que avui l’emergència climàtica, la crisi social  i  econòmica que patim també 
afecta la nostra salut, fem nostres les recomanacions de l’Organització Mundial 
de la Salut per tal de reorientar el sistema sanitari cap a la promoció de salut, la 
salut comunitària, la prevenció, la lluita contra la desigualtat i la promoció de les 
polítiques públiques saludables.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Instar el Parlament de Catalunya a elaborar un nou pacte nacional 
per la salut de Catalunya, posant el sistema públic al nivell que demanda la 
societat,  establint  un  escenari  pressupostari  adient  a  les  necessitats  de 
professionals,  les  estructurals,  de  recursos,  equipaments  i  tecnologia,  i  de 
formació, recerca i innovació. 

Segon.- Instar  la  Generalitat  de  Catalunya  a  aturar  l’externalització  per  al 
rastreig dels contactes de casos de coronavirus i assignar aquesta funció, tot 
reforçant-la,  als  equips  d’Atenció  Primària  de  Salut  i  Salut  Pública,  en 
coordinació amb el Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels 
casos amb la COVID-19 creat en el marc del Servei d'Urgències de Vigilància 
Epidemiològica de Catalunya.

Tercer.- Efectuar  una  auditoria  publica  independent  per  tal  de  revisar  les 
aportacions efectuades al sistema sanitari privat amb motiu de la pandèmia de 
la COVID-19 i, si es donés el cas, procedir al tràmit corresponent per efectuar-
se el retorn dels imports liquidats amb escreix.
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Quart.- Instar el Departament de Salut a la reobertura immediata de tots els 
CAPs  i  CUAPs  de  Catalunya  amb  la  dotació  de  professionals  necessaris, 
capacitat  d’organització  i  recursos  per  al  retorn  de  l’activitat  d’atenció 
presencial, com a baula estratègica d’un país en les seves polítiques de salut, 
prevenció comunitària i de coordinació amb altres àmbits assistencials.

Cinquè.- Instar  el  Govern  de la  Generalitat  de Catalunya  a augmentar  en 
5.000 milions d’€ els recursos econòmics destinats a reforçar el model sanitari 
públic. Aquesta dotació addicional s’hauria de posar a disposició del sistema de 
salut en un període de 3 anys.

Sisè.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya a retornar, de manera 
immediata,  les  pagues  extraordinàries  pendents  de  cobrar  als  i  les 
treballadores del sector públic i a reconsiderar els criteris per a compensar els i  
les professionals del sistema públic de salut i de residències que han treballat 
durant  la  part  més intensa  de l’epidèmia  de  la  COVID-19 tenint  present  el 
conjunt de personal afectat.

Setè.- Donar  trasllat  dels  acords  a  la  Presidència  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups 
polítics  del  Parlament  de  Catalunya,  al  Consell  de  Col·legis  de  Metges  de 
Catalunya, a la Societat Catalana de Gestió Sanitària, al Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a CCOO, UGT, Sindicat de Metges de 
Catalunya, a Dempeus per la Salut Pública i a les entitats municipalistes FMC i 
ACMC

7.0.3  Proposta  de resolució  presentada  pel  grup  municipal  de Junts  x 
Sant Vicenç per iniciar un espai de diàleg i consensuar una la ubicació 
adequada per a l’Escola Bressol El Petit Mamut que garanteixi facilitat en 
l’accés i resposta a les necessitats de tota la població. (M2412020000015)

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

Expedient  número:  M2412020000015 Per  iniciar  un  espai  de  diàleg  i 
consensuar una la ubicació adequada per a l’Escola Bressol El Petit Mamut 
que garanteixi facilitat en l’accés i resposta a les necessitats de tota la població. 

Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts x Sant Vicenç per iniciar un espai de diàleg i consensuar una la ubicació  
adequada  per  a  l’Escola  Bressol  El  Petit  Mamut  que  garanteixi  facilitat  en 
l’accés i resposta a les necessitats de tota la població.
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L’Escola Bressol Petit Mamut creada en el curs 1999 – 2000, amb 3 línies, està 
ubicada en un edifici de lloguer en una primera planta amb importants barreres 
arquitectòniques i  falta d’espai per a poder desenvolupar amb normalitat  les 
activitats pròpies de l’escola. 

Les limitacions d’espai i les deficiències de l’edifici actual requereixen un sobre 
esforç continuat de l’equip d’educadores que repercuteix significativament en la 
prestació del servei i que no es pot allargar més en el temps.

Des de fa molts anys s’ha considerat la necessitat de fer un canvi d’ubicació de 
l’escola,  cosa  que  comporta  la  construcció  d’un  nou  edifici.  Aquesta  nova 
edificació compliria amb una de les necessitats del municipi.

A  l’anterior  legislatura  el  govern  municipal,  format  per  JuntsxSantVicenç  i 
Podem,  va  presentar  un  projecte  inicial  per  a  la  construcció  d’una  Escola 
Bressol amb perspectives de futur per a tota la població que comptava amb 5 
línies escolars, 1 espai administratiu, 11 espais per a serveis (cuina, rebost,  
cambra reciclatge residus, magatzem cotxets...), ampli vestíbul i passadissos, 
ampli pati i jardí (possibilitat hort). 

Es preveia  la  construcció  de la  nova  escola bressol  El  Petit  Mamut  en els 
terrenys  qualificats  d’equipament  públic,  actualment  de  propietat  municipal  i 
destinats  a  equipament  docent  d’acord  al  pla  específic  de  reforma  interior 
(PERI) de 1984. Quedava pendent aprovar el projecte executiu de l’obra amb la 
tramitació  de  la  modificació  del  pla  especial  corresponent  per  regular 
l’ordenació de l’edificació a construir.  

Aquest tràmit, després d’un any, no s’ha relitzat hores d’ara i hem sabut que 
l’Ajuntament  ha  decidit  construir  la  nova  Escola  Bressol  Municipal  El  Petit 
Mamut als terrenys adquirits a l’anterior legislatura, on antigament havia estat el 
negoci  de  Ca  la  Manela,  al  barri  de  Vila  Vella  reduint  el  nombre  d’aules, 
renunciant a un pati obert i contemplant una distribució en dues plantes. 

Considerem que aquest  canvi  d’ubicació s’ha fet  sense tenir  en compte les 
necessitats reals del municipi, sense cap mena de diàleg, sense cap explicació 
motivada  i informant tard els grups municipals a l’oposició que fins els passat 3 
de juliol no has conegut el projecte.  També hem sabut que a la junta de govern 
local del 4 de juny es va aprovar d’urgència l’enderroc de l’edificació existent al  
carrer  Barcelona (Ca la Manela) abans de conèixer  els  resultats  de la cata 
arqueològica que pugui determinar l’existència de restes rellevants a conservar 
i  la  valoració  d’impediments  constructius  motivats  per  les  possibles  restes 
arqueològiques existents. 

D’altra banda amb el canvi d’emplaçament es fa una renúncia a la possibilitat  
de construir habitatge públic de lloguer de manera imminent i es desaprofiten 
uns recursos públics que haurien  de ser  prioritaris  per  donar  resposta a la 
situació crítica que ens estem trobant pels efectes de la pandèmia. 
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Reivindiquem la necessitat de buscar un espai alternatiu a l’actual ubicació de 
l’Escola Bressol el  Petit  Mamut, però sense renunciar a una Escola Bressol 
amb perspectiva de futur, en un espai ampli i proper a zones verdes, amb llum 
natural  suficient,  que  no  posi  en  perill  possibles  restes  arquitectòniques 
històriques existents al nostre municipi i que no repeteixi els problemes d’accés 
i mobilitat que pateix actualment en la seva ubicació i que s’accentuarà si es 
construeix en el lloc on té pensat l’actual equip de govern.  

La nova escola bressol El Petit Mamut donarà servei a tot el municipi i ha de 
contemplar  una  bona  accessibilitat  a  les  famílies  que  viuen  en  barris  més 
allunyats i que necessiten fes ús del transport privat per a desplaçar-se. El fet 
d’emplaçar-la en una zona de baixes emissions i de limitació de la trànsit rodat 
suposa una dificultat en la mobilitat afegida.

El Ple NO APROVA l’adopció del següent:

ACORDS

Primer: Aturar tots els tràmits relacionats amb la nova ubicació prevista per 
l’Ajuntament de l’Escola Bressol El Petit Mamut.

Segon: Comunicar  el  seus  resultats  de  les  cates  arqueològiques,  abans 
d’enderrocar  l’edifici,  per  determinar  la  viabilitat  d’aquest  projecte  i  valorar 
alternatives possibles.  

Tercer: Iniciar un espai de diàleg entre l’equip de govern i les diferents AAVV 
de Sant Vicenç dels Horts, mares i pares de l’Escola Bressol El Petit Mamut i 
tots els partits polítics per a trobar un emplaçament on ubicar aquesta Escola 
Bressol Municipal que garanteixi facilitat en l’accés i resposta a les necessitats 
de tota la població.
 

7.0.4  Proposta  de resolució  presentada  pel  grup  municipal  de Junts  x 
Sant Vicenç per a sol•licitar  la dimissió de la regidora d’Educació Sra. 
Patricia Higueras arran les mentides expressades en pla i pel seu acord 
unilateral  amb  el  Departament  d’Educació  per  a  reservar  4  places 
d’alumnes  amb  necessitats  educatives  específiques  NEE,  durant  el 
període de preinscripció 2020-2021. (M2412020000016)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per, 8 vots a favor del grup 
municipal JUNTSxSVH-ERC-AM (8), i 13 vots en contra dels grups municipals, 
PSC-SVP  (8),  Cs  (3)  i  SVCP  (2)  acorda  NO  APROVAR la  proposta  de 
resolució  transcrita a tots els efectes legals.
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Expedient  número:  M2412020000016 Per  a  sol·licitar  la   dimissió  de  la 
regidora d’Educació Sra. Patricia Higueras arran les mentides expressades en 
pla i pel seu acord unilateral amb el Departament d’Educació per a reservar 4 
places  d’alumnes  amb  necessitats  educatives  específiques  NEE,  durant  el 
període de preinscripció 2020-2021. 

Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts x Sant Vicenç per a sol·licitar la  dimissió de la regidora d’Educació Sra. 
Patricia  Higueras  arran  les  mentides  expressades  en  pla  i  pel  seu  acord 
unilateral amb el Departament d’Educació per a reservar 4 places d’alumnes 
amb  necessitats  educatives  específiques  NEE,  durant  el  període  de 
preinscripció 2020-2021.

Hem sabut per les xarxes de comunicació que l’actual govern municipal format 
pel PSC i Ciutadans, han acordat un pacte amb el Departament d’Educació per 
a modificar durant aquest període de preinscripció 2020-2021 l’oferta de places 
en el  primer curs d’Educació Infantil  (P3) modificant l’oferta establerta en la 
Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer en la que estableix una reserva de 2 
places de NEE per grup, per acordar una reserva de 4 places de NEE per grup. 
Una  reserva  que  finalitza  al  mateix  dia  del  tancament  del  període  de 
preinscripció tal com marca la resolució.

Considerem que és una modificació que és contraproduent en el nostre territori  
i que pot incidir de manera negativa en el repartiment equitatiu de l’alumnat 
amb NEE.

Les direccions dels centres de Primària i Secundària no han estat informades 
d’aquesta  modificació.  Tampoc  ha  estat  informat  l’Equip  assessorament 
psicopedagògic, EAP, un servei importantíssim que ha estat vetllant fins al dia 
d’avui per a diagnosticar, assessorar i  participar activament d’un repartiment 
equitatiu de la població escolar.

Sabem que la inspecció ha estat assabentada però no ha mostrat el seu acord 
amb la mesura de modificació adoptada arran de la petició que l’actual equip de 
govern va formular unilateralment a la direcció dels Serveis Territorials del Baix 
Llobregat (SSTT).

Aquesta  petició  ni  tant  sols  ha  passat  per  Comissió  de  garanties 
d’escolarització, tal com diu al Decret signat pel Sr. Francesc Ballester, Director 
dels  SSTT del  Baix  Llobregat.  Aquesta  comissió  no  s’ha  celebrat  així  com 
tampoc ha passat per Consell Escolar Municipal perquè tampoc s’ha celebrat.

Hem pogut constatar el malestar tant per part de les direccions dels centres 
educatius, com de l’EAP i la mateixa inspecció en aquesta decisió unilateral 
que ha pres l’actual equip del govern del PSC i Ciutadans.
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l  La  Regidora  d’Educació  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  Sra. 
Patricia Higueras va mentir durant la celebració del Ple Municipal del dia 21 de 
maig  de  2020  quan  va  afirmar  que  tothom  estava  informat  i  d’acord  amb 
mesures adoptada per augmentar fins a 4 el nombre de alumnat NEE per grup.

Concretament va dir: Hem aconseguit un augment de reserva de NEE, Vam 
tenir  una  reunió  amb el  Ballester,  Director  dels  SSTT i  també  amb el  
Cambrany,  Director  General  de  Centres,  allà  vam  aprofitar  per  fer-los  
aquesta  proposta.  En principi  el  Ballester  no estava gaire  d’acord i  al  
Cambrany li  va semblar bona idea. Ens van dir  que fessin la proposta  
formalment, la vam fer i ens ho vam acceptar. I hem passat de tenir dues  
places NEE reservades a tenir-ne quatre. Com que va ser tot tant ràpid no  
ens va donar temps d’arribar a tots els centres però sabem que és una  
bona mesura i  que la  majoria  estan d’acord o si  en un principi  estan  
reticents, quan els hi expliques bé, estan tots d’acord.

Fer afirmacions públiques incertes en un ple amb clara intenció de desinformar 
a la població no només no amaga la pràctica autoritària i una decisió unilateral  
de  la  regidora  sinó  que  mostra  un  clar  menys  teniment  amb  la  comunitat 
educativa i el consell escolar de Sant Vicenç dels Horts. 

La manca de responsabilitat en la gestió del procés de preinscripció, ometent la 
funció  dels  serveis  educatius,  les  direccions  dels  centres  eductius  i  la 
representació de pares i mares dels alumnes afectats ens porta a demanar a 
l’actual Equip de Govern format per PSC i Ciutadans.

El Ple NO APROVA l’adopció del següent:

ACORDS

Primer: La dimissió de la regidora d’educació, Patricia Higueras, per l’exercici 
indegut  de  la  seva  funció,  per  la  presa  de  decisions  unilaterals  amb 
menysteniment mostrat a la comunitat educativa i les famílies del municipi. 

Segon:  Fer la demanda al Director de SSTT del Baix Llobregat, Sr. Francesc 
Ballester de mantenir la reserva de 4 places NEE durant tot el curs escolar i no 
ser ocupades al tancament del període de preinscripció com marca la resolució. 
D’aquesta manera si que hi hauria una baixada de ràtio per aula en tots els 
centres escolars. 

7.0.5 Propuesta de resolución presentada por los  grupos municipales del 
PSC, Cs y Sant Vicenç en Comú-Podem  en nombre de la Asociación de 
Vecinas y Vecinos de Sant Josep y la Asociación de Familias y Alumnos y 
Alumnas de Sant Josep para  reclamar la reapertura de la escuela Rocio 
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en el curso 2020-2021 a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 
(M2412020000019)

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:  M2412020000019 Reclamar la reapertura de la escuela 
Rocio en el curso 2020-2021 a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 
Tràmit  relacionat:  Propuesta  de  resolució  presentada  por  los   grupos 
municipales  del  PSC,  Cs  i  Sant  Vicenç  en  Comú-Podem  en  nom  de  la 
Asociación de Vecinas y Vecinos de Sant Josep y la Asociación de Familias y 
Alumnos y Alumnas de Sant Josep para  Reclamar la reapertura de la escuela 
Rocio en el curso 2020-2021 a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

El  día 13 de marzo de 2020 el  gobierno central  inicia el  confinamiento y el 
cierre de las escuelas hasta nueva orden. Durante el mes de junio, los alumnos 
han tenido que hacer clase online ya que se continuaba el cierre a causa de la 
epidemia COVID-19. Esto ha supuesto una incertidumbre de cómo se planteará 
el próximo curso académico por parte de las famílias y profesorados. Muchas 
cuestiones quedan abiertas a causa de la epidemia, si habrá un rebrote, si los 
alumnos podrán volver a la escuela en septiembre y como, si se mantendrán 
las medidas de seguridad, entre otras inquietudes.

La  Asociación  de  Vecinas  y  Vecinos  de  Sant  Josep,  vemos  necesaria  la 
voluntad  política  y  social  para  afrontar  esta  situación,  y  es  por  ello  que 
reclamamos  defender  ahora  más  que  nunca  la  escuela  pública  de  calidad 
donde los alumnos puedan estar seguros y seguras frente la COVID-19. Por 
ello, para lograrlo debemos plantear un descenso de las ratios por clases para 
que los alumnos puedan asistir a la escuela con seguridad además de ampliar 
el profesorado.

En 2017 la escuela Mare de Déu del Rocío cerró sus puertas como centro 
educativo escolar de primaria, siempre hemos considerado inadmisible el cierre 
de una escuela pública además de que es una de las mejores escuelas del 
municipio, así se demuestran las notas de los ex alumnos que estuvieron en la 
escuela. Por ello, es necesario que la escuela Mare de Déu del Rocío reabra 
para así reducir el ratio por clase en las otras escuelas del municipio y crear 
nuevas líneas. Para este curso 2020-21 y para los siguientes cursos se debe 
reabrir dicha escuela.
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La Asociación de Vecinas y Vecinos de Sant Josep y l’AFA de Sant Josep 
reclamamos a los grupos políticos del  pleno municipal  de Sant  Vicenç dels 
Horts  y  a  las  entidades  vecinales  y  educativas  ir  juntos  al  departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya reclamando los siguientes puntos:

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primero. Reclamar al departament d’Educació que La Escuela Mare de Déu 
del  Rocío se debe reabrir  y  contemplar  la  reducción  de las ratios para  así  
mantener la seguridad frente al COVID-19 en el próximo curso escolar 2020-
21.

Segundo. Reclamar la suspensión de cualquier cierre de línea de P3 en Sant 
Vicenç dels Horts que se tenía pensado por parte del departament d’Educació .

Tercero. Instar  al  Departament  d’Educació  y  al  gobierno  municipal  iniciar 
negociaciones con las entidades vecinales y educativas para garantizar entre 
todos y todas que el curso 2020-21 las escuelas públicas de Sant Vicenç dels  
Horts para así mantener garantizadas las medidas de seguridad sanitaria en 
relación al COVID-19.

Cuarto. Dar  cuenta  de  este  acuerdo  al  departament  d’Educació  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  y  a  los  diferentes  grupos  parlamentarios  del 
Parlament de Catalunya.

8.0.0 propostes d'urgència

8.0.1 Aprovar la urgència del Punt.

El President posa a votació la urgència d’aquest punt i el Ple per unanimitat de 
tots  els  seus membres presents  acorda aprovar  la  urgència  de la  proposta 
d’aquest punt. 

8.0.1.1 Aprovar l’adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls 
econòmic i social. (EC122020000002)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals
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Expedient número: EC122020000002 Pacte del  Baix Llobregat per un nou 
impuls econòmic i social.
Tràmit relacionat: Aprovar l’adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou 
impuls econòmic i social.

Vist que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social respon 
la conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i que en aquests moments 
condicionen la conjuntura del territori: una crisi sanitària amb una pressió cap 
als hospitals i al sistema català de salut en el seu conjunt; una crisi social, amb 
el  creixement  de  les  desigualtats,  una ampliació  de  perfils  afectats  amb la 
incorporació de nous col·lectius vulnerables entre els més afectats, incloent els 
dèficits dels sistemes d’atenció a persones dependents, la manca de suport a 
la infància durant el confinament i la inviabilitat d’acumular treball reproductiu i  
productiu incrementant les desigualtats de gènere; una crisi econòmica sense 
precedents en la història recent, on desenes de milers de treballadors i milers 
d’empreses i autònoms han experimentat el  risc de quedar-se sense feina i 
sense ingressos i on activitats econòmiques concretes del nostre territori, com 
la indústria, el comerç al detall, l’hostaleria, la restauració, el turisme i la resta 
d’activitats econòmiques, han quedat clarament afectades; i una crisi climàtica, 
amb  una  acceleració  dels  impactes  negatius  del  canvi  climàtic,  incloent 
episodis  meteorològics  de  severitat  i  ocurrència  imprevisibles  que  fan 
necessàries noves polítiques de mitigació i adaptació. 

Atès les conseqüències negatives de la suma d'aquestes quatre crisis, unides 
a la tensió de la capacitat dels sistemes de resposta degut a les polítiques 
públiques de les retallades dels últims anys, i amb un impacte directe en la 
cohesió social  de la comarca i  en l’increment de les desigualtats,  tenen un 
caràcter  sistèmic que,  d’acord amb les previsions,  poden allargar-se en els 
propers mesos.  Això  ha agreujat  les  problemàtiques d’un mercat  de treball  
precari  i  d’un  model  productiu  poc  competitiu  i  dependent  que  ja 
caracteritzaven  el  Baix  Llobregat  amb anterioritat  a  la  situació,  sumat  a  la 
manca d’inversions públiques i infraestructures a la comarca tot accentuant-ne 
l’impacte  en  comparació  amb  territoris  similars.  Aquestes  conseqüències 
tindran, també, un impacte directe en les formes d’organització de la societat,  
el treball, les famílies, la mobilitat i el benestar, amb canvis temporals i també 
de caire permanent. 

Atès  que  el  Baix  Llobregat  des  de  sempre  ha  estructurat  el  seu 
desenvolupament econòmic i estratègic en torn a grans acords i consensos la 
voluntat  institucional  dels  quals ha potenciat  la  concertació  entre el  conjunt 
d’administracions  públiques,  d'Ajuntaments,  Consell  Comarcal,  sindicats  i 
associacions empresarials, amb experiències com el Consell Econòmic i Social 
(1990), l'Acord de Concertació Territorial (ACT-BAIX, 2011), el Pacte per a la 
Indústria  (2013),  el  Consell  de  la  Formació  Professional  del  Baix  Llobregat 
(2018) o l’elaboració d'una estratègia comarcal (2019-20), on es va realitzar un 
anàlisi profund de les oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats i on s’han 
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definit  les línies generals i  prioritàries de l'acció  de les polítiques públiques 
locals. 

Vist  que  davant  dels  efectes  i  de  l’elevat  risc,  es  fa  necessari  reforçar  la 
resiliència dels municipis i de la comarca en la seva totalitat durant el trànsit de  
l’emergència sanitària i la posterior transició cap a la desescalada de mesures i 
el retorn a una nova normalitat, durant la qual caldrà redreçar les afectacions i 
preservar  els  llocs de treball  amb condicions dignes i  justes per  minimitzar 
l'impacte global. 

Atès  que aquest  Pacte  s’enfoca en l’aposta  per  la  reactivació  econòmica i 
social  i  el  canvi  estructural  basats  en  el  coneixement,  la  innovació  i  la 
sostenibilitat  d’acord  amb  l’European  Green  Deal  impulsat  per  la  Comissió 
Europea,  els  17  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible  de  les  Nacions 
Unides  i  l’Agenda  2030,  conscient  de  les  fortaleses  i  oportunitats  del  Baix 
Llobregat així  com de les tendències globals,  alineant-se amb els plans de 
reconstrucció  impulsats  en  l’àmbit  institucional  local,  comarcal,  metropolità, 
autonòmic, estatal i europeu. 

Vist que l’articulació d’aquest Pacte és el resultat del consens entre els agents 
socials i econòmics del Baix Llobregat, AEBALL, CCOO, PIMEC i UGT, i tots 
els grups polítics comarcals amb representació al Ple del Consell Comarcal: 
PSC, ECG, JxCAT, ERC, C’S i PP. 

Atès que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, va 
ser aprovat pel Ple del Consell Econòmic i Social el dia 25 de juny de 2020, 
refrendat pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, i aprovat pel 
Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat el dia 29 de juny de 2020.

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

El Ple aprova l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar la urgència del present acord segons informe emès per la 
Cap  de  Gabinet  d’Alcaldia  i  en  base  a  les  consideracions  exposades  pel 
portaveu de l’equip de govern. 

SEGON  Aprovar  l’adhesió al  Pacte  del  Baix  Llobregat  per  un  nou  impuls  
econòmic i social, d’acord amb el document que s’adjunta com a part integrant 
d’aquest acord i que s’aprova de forma simultània. 

TERCER.-  Comunicar  el  present  acord  als  ajuntaments  de la  comarca,  als 
agents socials i econòmics: AEBALL, PIMEC, CCOO i UGT, entitats signants i 
al Consell Comarcal perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns
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8.0.2 Aprovar la urgència la moció presentada pel grup municipal de Junts 
x Sant 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), 8 abstencions del grup 
municipal PSC-SVP (8), i 3 vots en contra del grup municipal Cs (3), acorda NO 
APROVAR LA URGÈNCIA PER QUE REQUEREIX MAJORIA ABSOLUTA.

8.0.3 Aprovar la urgència del punt.

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

8.0.3.1 Donar compte de la renúncia del càrrec de regidora de la senyora 
Maite Jiménez Martín. (M1062020000002)

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: M1062020000002 Càrrec de regidora. 
Tràmit relacionat: Donar compte de la renúncia del càrrec de regidora de la 
senyora Maite Jiménez Martín.

La senyora Maite Jiménez Martín va presentar instància amb registre d’entrada 
núm. E2020013948 de data15 de juliol, sol·licitant la seva renúncia al càrrec de 
regidora del grup municipal Junts x Sant Vicenç.

D’acord  amb  el  que  preveu  l’article  104  del  ROM,  els  membres  de  les 
corporacions perden la seva condició de regidor/a per renúncia, efectuada per 
escrit,  a  partir  del  moment  en  el  que  el  Ple  de  la  Corporació  prenguí  raó 
d’aquesta.

Atès que segons el citat article 104 del ROM, la renuncia no serà efectiva fins 
que  el  Ple  prengui  raó  de  la  mateixa,  es  considera  necessari  passar  per 
urgència  aquesta  renúncia  donats  els  motius  exposats  en  la  instància  amb 
núm. E2020013948 i donat que el proper ple no se celebrarà fins al mes de 
setembre.

En el cas de renúncia d’un regidor/a, l’escó s’atribuirà al candidat/a o, en el seu 
cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, segon el seu ordre de 
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col·locació i d’acord amb el que disposa l’article 182 de la Llei Orgànica de 
Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, modificat per la Llei Orgànica 
1/2003, de 10 de març i la instrucció de la Junta electoral central de 10 de juliol 
de 2003.

L’organisme competent per atorgar la credencial del següent candidat segon 
l’ordre de col·locació a la llista es la Junta Electoral Central.

Es dona compte al Ple l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  la  urgència  d’aquest  acord  en  base  a  les  consideracions 
exposades en el mateix.

Segon.-  Donar compte de la  renúncia al  càrrec de regidora,  de la  senyora 
Maite Jiménez Martín.

Tercer.- Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal 
que expedeixi  la  credencial  acreditativa de la  condició  d’electe en favor  del 
candidat al que correspongui cobrir la vacant produïda i l’accepti.

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la senyora Maite Jiménez Martín. 

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

[Firma01-01] [Firma02-01]
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