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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 8/2020
Caràcter: ordinària
Data: 17 de setembre de 2020
Horari: de 19:00:00 a les 00:32 h
Lloc: Sessió Telemàtica

Hi assisteixen:

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

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

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

1.0.0 ACCIÓ DE GOVERN
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1.1.  -  1.0.1  Acceptació  del  càrrec  de  regidora  del  Grup  Municipal  de 
JuntsxSant Vicenç. (M1062020000003)

Expedient número: M1062020000003 Càrrec de regidora. 
Tràmit relacionat: Acceptació del càrrec de regidora del Grup Municipal de 
JuntsxSant Vicenç.

En la sessió del Ple ordinari celebrat el dia 16 de juliol de 2020, es va donar  
compte de la renúncia al càrrec de regidora de la senyora Maite Jiménez Martín 
i es va sol·licitar a la Junta Electoral Central la credencial del següent de la 
llista del grup municipal de JuntsxSant Vicenç.

En data 16 de juliol de 2020, la senyora Josefina (Fina) Reina Morales presenta 
instància acceptant el càrrec de regidora del Grup Municipal JuntsxSant Vicenç.

El dia 12 d’agost de 2020, la Junta Electoral Central ha expedit la credencial 
que  acredita  a  la  senyora  Josefina  (Fina)  Reina  Morales  com  a  regidora 
d’aquest  Ajuntament  ja  que  li  correspon,  segon  l’ordre  de  la  llista  del 
JuntsxSant Vicenç.

Es dona compte al Ple l’adopció del següent:

ACORDS

Únic.-  Declarar  la  pressa  de  possessió  del  càrrec  de  regidora  d’aquesta 
Corporació Municipal  de la  senyora  Josefina (Fina)  Reina Morales del  grup 
municipal  de  JuntsxSant  Vicenç,  exhortant-la  a  col·laborar  en  les  tasques 
municipals.

LA  SECRETARIA  ACCIDENTAL:  Un  cop  comprovada  la  credencial  de  la 
regidora electa si existeix algunes de les causes d’incompatibilitat previstes per 
la Llei Orgànica de Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203 o 
altra legislació concordant ho ha de manifestar en aquest moment.

Seguidament,  no  havent  cap  causa  d’incompatibilitat,  es  procedirà  a  la 
formulació  del  jurament  o  promesa d’acatament de la  Constitució  legalment 
exigit, previst pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.

A continuació la secretaria accidental formula a la senyora Fina Reina Morales, 
la pregunta següents, d’acord amb l’art. 108.8 de la LOREG.

“Jureu  o  prometeu  per  la  vostra  consciència  i  honor  complir  fidelment  les 
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, respectar i fer respectar la  
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
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La regidora senyora Fina Reina Morales, contesta:

“SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL.”

L’alcalde declara possessionat el càrrec de regidora d’aquesta Corporació a la 
senyora Fina Reina Morales del grup municipal Junts x Sant Vicenç.

2.0.0 Aprovació acta de la sessió anterior

2.0.1 Aprovació de l'acta de la sessió de data 16 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.

3.0.0 DESPATX OFICIAL

3.0.1  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000718  de  data  7  de  juliol, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació temporal per durada determinada de la senyora CRF per a la 
substitució  d'una  treballadora  en  situació  de  baixa  per  IT. 
(G0232020000062)

“Expedient  número:  G0232020000062  Contractació  temporal  per  durada 
determinada  de  la  senyora  CRF per  a  la  substitució  d'una  treballadora  en 
situació de baixa per IT. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació  temporal  per  durada  determinada de la  senyora  CRF per  a  la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
de  personal  administratiu  amb  caràcter  excepcional  per  a  substituir  a  una 
treballadora, la senyora PRL, que es troba en situació de baixa per incapacitat  
temporal per a donar cobertura als serveis que s’ofereixen des del departament 
de Promoció Econòmica derivats de l’actual situació econòmica conseqüència 
de la crisi sanitària per la COVID-19. 

Atès l’informe emès pel Cap del departament de Promoció Econòmica i de la 
Ciutat, pel qual fa constar la necessitat de gestionar i resoldre tots els tràmits 
relacionats  amb  l’aprovació  de  les  subvencions  pròpies  dels  departaments 
d’agricultura, d’empresa, de comerç i del servei d’emprenedoria, que requereix 
el suport temporal d’un/a administratiu/va, amb un caràcter urgent, excepcional 
i inajornable, que s’adjunta i forma part de l’expedient. 

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball  de personal administratiu en l’acta del  dia 3 de maig de 2019 va 



Ple 17/09/2020

aprovar  la llista de les persones candidates i  l’ordre de puntuació amb una 
durada de dos anys, la qual es troba vigent.

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

Atès el que disposa l’article 7 i 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació als articles 14, i 125.2 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb l’article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que 
es  desenvolupa  l’article  15.1.c)  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  dels 
Treballadors, en matèria de contractes de duració determinada.

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

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

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

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

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

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

Segon.-  Contractar temporalment per durada determinada a temps complert, 
en la modalitat d’interinatge per a la substitució d’una treballadora en situació 
de baixa d’IT a la senyora Carolina Ruiz Fernández a la plaça núm. 200, grup 
C, subgrup C1, nivell de destinació 12 i amb 178 punts segons la valoració de 
llocs de treball i adscriure-la provisionalment al lloc de treball núm. 246, com 
Administrativa a l’Àrea de Promoció Econòmica, amb efectes del dia 6 de juliol  
de 2020 i fins a la reincorporació de la persona substituïda. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 7.245,69 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

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

3.0.2  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000719  de  data  7  de  juliol, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  el 
nomenament  com a funcionària  interina  en la  modalitat  d'eventual  per 
acumulació de tasques a la senyora SMG. (G0232020000064)

“Expedient  número:  G0232020000064  Nomenament  com  a  funcionària 
interina  en la  modalitat  d'eventual  per  acumulació  de  tasques a  la  senyora 
SMG.
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el 
nomenament  com  a  funcionària  interina  en  la  modalitat  d'eventual  per 
acumulació de tasques a la senyora SMG.

Atès l’informe emès per la supervisora del servei integral d’atenció al ciutadà 
(SIAC), on posa de manifest la necessitat urgent d’incorporar una persona per 
tal  d’atendre  les  necessitats  de  la  ciutadania  que donada la  situació  actual 
s’han vist agreujades i és inajornable incorporar una persona administrativa per 
tal  de  donar  suport  en  els  registres  derivats  de  les  sol·licituds  d’ajudes 
d’habitatge social que tenen un caire inajornable.

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

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

Atès el que disposa l’article 10.1.d) 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 13, i 125 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb l’article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que 
es  desenvolupa  l’article  15.1.b)  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  dels 
Treballadors, en matèria de contractes de duració determinada.

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

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

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

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

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

RESOLC:
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Primer.-  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquest 
nomenament en base a l’informe emès per la supervisora del SIAC.

Segon.-  Aprovar  el  nomenament com a funcionària interina, en la modalitat 
d’eventual per acumulació de tasques amb durada de dos mesos a la senyora 
Soraya Moreno Garrido a la plaça 293, grup C, subgrup C1, nivell de destinació 
12 i amb 178 punts segons la valoració de llocs de treball i adscriure-la com 
Administrativa al lloc de treball de Secretaria General, Gestió Administrativa i 
Assessoria Jurídica, amb efectes del dia 6 de juliol de 2020 i fins 5 de setembre 
de 2020.

Tercer.  Aprovar la despesa de 4.830,46 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Sisè.-  Comunicar als departament Secretaria General, Gestió Administrativa i 
Assessoria  Jurídica,  d’Economia,  Sistemes  i  Tecnologies  i  a  les  seccions 
sindicals.”

3.0.3 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 9 de juliol 
de  2020,  d’aprovar  l’Oferta  Pública  d'Ocupació  per  a  l’exercici  2020. 
(N4162020000001)

 “Expedient número: N4162020000001 Oferta Pública d'Ocupació 2020. 
Tràmit relacionat: Aprovar l’Oferta Pública d'Ocupació per a l’exercici 2020.

Atès que l'article 70 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
públic (TREBEP), aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 
estableix  que  les  necessitats  de  recursos  humans,  amb  assignació 
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal 
de  nou  ingrés  seran  objecte  de  l'Oferta  d'Ocupació  Pública,  o  un  altre 
instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, la 
qual  cosa  comportarà  l'obligació  de  convocar  els  corresponents  processos 
selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el  
termini màxim per a la convocatòria d'aquests.

Atès  que  l'Oferta  d'Ocupació  Pública  ha  de  desenvolupar-se  en  el  termini 
improrrogable de tres anys.

Vist el que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, article 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
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d’abril, pel què aprova el Text refós de les disposicions legals vigent en matèria 
de règim local, l’article 285 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i  de règim local de Catalunya, els 
articles  59 i  60  del  Decret  Legislatiu  1/1997,  de  31 d’octubre,  en  relació  a 
l’oferta pública d’ocupació i article 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals 
de Catalunya.

Atès que la proposta ha estat objecte de negociació amb les organitzacions 
sindicals més representatives, per aplicació del que es disposa en els a articles 
36.3 i 37.1.c) i 37.1.l) del TREBEP, s’adjunta a l’expedient l’acta corresponent.

Vist  l’acord  del  Ple  de  data  20 de desembre de 2019 pel  qual  s’aprova el 
pressupost  d’aquest  ajuntament  per  a  l’any així  com la  plantilla,  la  qual  es 
publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de CVE2019044395 
de 31 de desembre de 2019.

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

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

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.

Pel que fa a l’accés a l’ocupació pública l’article 19.Ú. 2 de la LPGE estableix 
que  si  les  Administracions  Públiques  han  complert  amb  els  objectius 
d’estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa tindran una 
taxa de reposició d’efectiu del 100%. 

Atès que aquest Ajuntament l’any 2019 ha complert els objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i la regla de despesa.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar l’Oferta pública d’Ocupació d’aquesta Corporació per l’exercici 
2020, ajustant-se a les disposicions establertes als articles 56 i següents del  
Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació als articles 55 i següents i 70 de la  
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Llei 5/2015, de 30 d’octubre, i a l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 i de conformitat amb les places 
vacants que figuren al  pressupost  i  la  plantilla  aprovades juntament amb el 
Pressupost de l’any 2020, amb el següent contingut:

PERSONAL FUNCIONARI

NÚM. 
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE TORN
SISTEMA 
DE 
SELECCIÓ

TAXA

1 276 A2
Administració 
Especial

Serveis 
especials

Comeses
Especials
Tècnic/a  Mitjà 
CE

Lliure
Concurs-
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 285 A2
Administració 
Especial

Tècnica Tècnic/a  Mitjà 
AE

Lliure
Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 9 A2
Administració 
Especial

Tècnica Tècnic/a  Mitjà 
AE

Lliure
Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 360 A2
Administració 
Especial

Tècnica Tècnic/a  Mitjà 
AE

Lliure
Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 23 C1
Administració 
General

Administrativa Administratiu/va Lliure
Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 284 C1
Administració 
General

Administrativa Administratiu/va Lliure
Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 288 C1
Administració 
General

Administrativa Administratiu/va Lliure
Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 282 C2
Administració 
General

Auxiliar 
Aux.
Administratiu/va Lliure

Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 361 C2
Administració 
General

Auxiliar 
Aux.
Administratiu/va Lliure

Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 367 C2
Administració 
General

Auxiliar 
Aux.
Administratiu/va Lliure

Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

1 372 C2
Administració 
General

Auxiliar 
Aux.
Administratiu/va Lliure

Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

6

269, 
270,
271,
272,
356,
418

C2
Administració
Especial

Serveis 
Especials

Comeses
Especials
Policia  Local 
Agent

Lliure
Concurs- 
oposició

19.Ú.2
(Reposició 
100%)

PERSONAL LABORAL

NÚM. 
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP CATEGORIA TORN
SISTEMA 
DE 
SELECCIÓ

TAXA

1 136 AP Oficial 2ª Lliure
Concurs-
oposició

19.Ú.2
(Reposició 100%)

Segon.- Condicionar els efectes d’aquesta modificació de l’oferta pública al que 
prevegi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2020 o norma 
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supletòria que als efectes de la determinació de l’Oferta Pública d’Ocupació es 
dicti.

Tercer.-  Establir que les places de l’oferta pública, podrà ser augmentada en 
un 10% addicional  abans del  començament de les proves selectives,  en el 
termes  establerts  a  l’article  70  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.

Quart.-  L’aprovació d’aquesta Oferta no descarta la possibilitat d’aprovar amb 
posterioritat altres ofertes públiques d’ocupació de caràcter parcial, així com de 
modificacions posteriors, d’acord amb la normativa vigent.

Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació.

Sisè.- Publicar aquest acord al BOP i al DOGC, al tauler d’anuncis, pàgina web 
i portal de transparència per complimentar els aspectes de publicitat requerits  
per la legislació.

Setè.-  Comunicar als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a 
l’efecte  de  publicació  coordinada  amb  la  resta  de  les  ofertes  públiques 
d’ocupació de la resta d’administracions públiques, i trametre còpia al Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Vuitè.-  Donar  trasllat  d’aquest  acord  als  òrgans  de  representació  i  a  les 
seccions sindicals d’aquest Ajuntament.”

3.0.4  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000740  de  data  14  de  juliol,  
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació temporal per durada determinada del senyor RFC per a la 
substitució d'un treballador en situació de baixa per IT. (G0232020000067)

“Expedient  número:  G0232020000067  Contractació  temporal  per  durada 
determinada  del  senyor  RFC  com  Administratiu  per  a  la  substitució  d'un 
treballador en situació de baixa per IT. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació  temporal  per  durada  determinada  del  senyor  RFC  per  a  la 
substitució d'un treballador en situació de baixa per IT.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
de  personal  administratiu  amb  caràcter  excepcional  per  a  substituir  a  un 
treballador, el senyor RCB, que es troba en situació de baixa per incapacitat  
temporal per a donar cobertura als serveis que s’ofereixen a la sala infantil de 
la  Biblioteca  Municipal  Les  Voltes  i  així  poder  mantenir  les  activitats 
organitzades de caire cultural  i  educatiu, atendre i informar al  públic i  cobrir  
realitzar  tasques  de  tramitació  de  registres,  segellar,  etiquetar,  catalogar  i 
revisar llibres i documents.
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Atès  que  s’ha  ofert  l’esmentat  lloc  de  treball  a  les  set  persones  primeres 
persones de la llista acutalitzada de la borsa de treball  d’Administratius/ves, 
que  han  rebutjat,  i  la  vuitena  persona,  el  senyor  Roger  Font  Canals,  ha 
acceptat l’oferiment del lloc de treball per aquesta contractació.

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

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

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

Vist l’informe emès pel cap del departament de Cultura, aquesta contractació té 
el  caràcter  d’urgent,  excepcional  i  inajornable,  s’adjunta  i  forma  part  de 
l’expedient.

Vist  l’informe  emès  pel  cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització, que s’adjunta i forma part d’aquest expedient.
Vist  l’informe  emès  per  l’Interventor  Municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària.

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

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

Segon.-  Contractar temporalment per durada determinada a temps complert 
amb  jornada  flexible  de  matí  i/o  tarda,  en  la  modalitat  d’interinatge  per  la 
substitució d’un treballador en situació de baixa d’  IT,  al  senyor  Roger Font 
Canals com Administratiu, grup C, subgrup C1, nivell de destinació 12 i amb 
178 punts segons la valoració de llocs i adscriure’l al departament de Cultura, 
amb efectes del dia 14 de juliol de 2020 i fins a la reincorporació de la persona 
substituïda.

Tercer.- Aprovar la despesa de 9.760,32€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

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

3.0.5  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000747  de  data  17  de  juliol,  
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació  temporal  per  a  la  realització  Plans  d'Ocupació  Treball  als 
Barris. (G0232020000065)

“Expedient número:  G0232020000065 Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació temporal per a la realització Plans d'Ocupació Treball als Barris.

Atès que el 9 de juliol de 2019 es publica al DOGC núm. 7913, la resolució  
TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als 
territoris  amb  majors  necessitats  de  reequilibri  territorial  i  social:  Projecte 
Treball als Barris. 

Atès  que  en  data  26  de  setembre  de  2019  s’aprova  per  Decret  núm. 
2019LLDR001428, la sol·licitud de la subvenció i  el  pla d’execució anual de 
Treball als Barris 2019 i s’aprova també el pla d’execució anual de Treball als 
Barris 2019.

Atès que en data 17 de desembre de 2019 hem rebut notificació via EACAT de 
la resolució d’atorgament de subvenció de 148.808,94 €, segons l’esmentada 
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Resolució i que s’aprova acceptar l’atorgament per Junta de Govern Local en 
data 16 de gener de 2020. 

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona, núm. CVE2020007481 de data 5 de març de 
2020.

Atès que en data 11 de juny de 2020 el tribunal qualificador d’aquest procés de 
selecció va aprovar la llista de persones a contractar.

Vist  l’informe de la Tècnica del departament de Participació que s’adjunta a 
l’expedient.

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

Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  existeix  disponibilitat 
pressupostària  que  s’adjunta  a  l’expedient  d’acceptació  de  la  subvenció 
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

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

RESOLC:

Primer.-  Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat,  en base als 
informes tècnics que s’adjunten.

Segon.- Contractar temporalment per obra i servei determinat amb afectes del 
dia 17 de juliol de 2020 i fins el 9 d’abril de 2021 a les següents persones:

Nom i Cognoms Categoria
Ma del Prado Garcia Camacho Agent Cívica
Jessica Vicente Fernández Agent Cívica

Tercer.-  Informar a les persones contractades de que tal  i  com recullen les 
bases del procés de selecció l’horari a realitzar serà en torns de matí i tarda 
amb flexibilitat horària per treballar alguns caps de setmana i/o festius i per fer  
reunions de treball en horari de tarda.
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Quart:-  Aprovar  la  despesa  de  28.109,25  €  corresponent  a  retribucions 
salarials  i  costos  seguretat  social  de  les  2  agents  cíviques  subvencionada 
100% pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

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

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, al departament 
de sistemes d’informació i al departament de Promoció Econòmica i Ocupació.”

3.0.6  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000760  de  data  21  de  juliol,  
d’aprovar el nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de 
carrera del senyor MMR. (G0232020000063)

“Expedient  número:  G0232020000063  Provisió  definitiva,  mitjançant  el 
sistema de concurs oposició, d’una plaça d’agent de la Policia Local de Sant 
Vicenç  dels  Horts,  enquadrada  dins  el  grup  d'administració  especial,  sots-
escala  de  serveis  especials,  policia  local,  escala  agent  mitjançant  concurs 
oposició lliure.
Tràmit relacionat: : Nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari 
de carrera del senyor MMR.

Vista  l’Oferta  Pública d’Ocupació per  l’exercici  2017,  aprovada en Junta  de 
Govern de data 27 d’octubre de 2017, publicada al BOPB número 2017039643, 
el dia 3 de novembre de 2017 i al DOGC número 7487 el dia 3 de novembre de 
2017.

En Junta de Govern de data 3 de novembre de 2017 es van aprovar les bases i  
la convocatòria de 2 places d’agent de policia local per concurs oposició lliure.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona número 2017040777 de data 10 de novembre de 
2017 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7492 de data 10 de novembre de 2017.

Atès que per decret núm. 2018LLDR000842 de data 14 de maig de 2018 es va 
nomenar funcionari  en pràctiques segons la  proposta formulada pel  tribunal 
qualificador en l’acta de data 25 d’abril de 2018. 

Vist que a l’acta del tribunal qualificador de data 15 de juny de 2020 s’acorda 
nomenar avaluadors del període de pràctiques.

Atès que el senyor Moises Morales Ruiz va superar el curs de formació bàsica 
per agents de policia a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
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Atès que amb data 20 de juny de 2020 els avaluadors de les pràctiques emeten 
l’informe final d’avaluació amb la qualificació d’Apte. 

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

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

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

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar el nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de 
carrera del senyor Moisés Morales Ruiz, de la plaça núm. 175 de la plantilla 
d’aquest Ajuntament, de l’escala d’administració especial, sotsescala de serveis 
especials,  classe  policia  local,  categoria  Agent,  grup  C2,  complement  de 
destinació 18 amb una puntuació de 245 segons la valoració de llocs de treball, 
amb efectes des del dia 21 de juliol de 2020.

Segon.- Aprovar l’adscripció del senyor Moisés Morales Ruiz al lloc de treball 
núm. 240 del text refós de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, 
d’agent  de  la  policia  local,  grup  C,  subgrup  C2,  nivell  de  complement  de 
destinació  18,  amb  una  puntuació  de  245  segons  la  valoració  de  llocs  de 
treball, classificat, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, 
d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública 
amb efectes del dia 21 de juliol de 2020.

Tercer.-  Aprovar  la  disponibilitat  de  crèdit  pressupostari  de  19.098,81 € en 
concepte  de  retribucions  salarials  i  costos  de  la  Seguretat  Social  amb  el 
compromís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la  duració  de  la 
vinculació administrativa de caràcter permanent.

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

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

Sisè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

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

3.0.7  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000761  de  data  21  de  juliol,  
d’aprovar el nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de 
carrera del senyor RAM. (G0232020000061)

“Expedient  número:  G0232020000061  Provisió  definitiva,  mitjançant  el 
sistema de concurs oposició, d’una plaça d’agent de la Policia Local de Sant 
Vicenç  dels  Horts,  enquadrada  dins  el  grup  d'administració  especial,  sots-
escala  de  serveis  especials,  policia  local,  escala  agent  mitjançant  concurs 
oposició lliure.
Tràmit relacionat: Nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de 
carrera del senyor RAM.

Vista  l’Oferta  Pública d’Ocupació per  l’exercici  2017,  aprovada en Junta  de 
Govern de data 27 d’octubre de 2017, publicada al BOPB número 2017039643, 
el dia 3 de novembre de 2017 i al DOGC número 7487 el dia 3 de novembre de 
2017.

En Junta de Govern de data 3 de novembre de 2017 es van aprovar les bases i  
la convocatòria de 2 places d’agent de policia local per concurs oposició lliure.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona número 2017040777 de data 10 de novembre de 
2017 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7492 de data 10 de novembre de 2017.

Atès que per decret núm. 2018LLDR000841 de data 14 de maig de 2018 es va 
nomenar funcionari  en pràctiques segons la  proposta formulada pel  tribunal 
qualificador en l’acta de data 25 d’abril de 2018. 

Vist que a l’acta del tribunal qualificador de data 15 de juny de 2020 s’acorda 
nomenar avaluadors del període de pràctiques.

Atès que el senyor Raul Araujo Macias va superar el curs de formació bàsica 
per agents de policia a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
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Atès que amb data 20 de juny de 2020 els avaluadors de les pràctiques emeten 
l’informe final d’avaluació amb la qualificació d’Apte. 

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

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

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

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar el nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de 
carrera del senyor Raul Araujo Macias, de la plaça núm. 173 de la plantilla 
d’aquest Ajuntament, de l’escala d’administració especial, sotsescala de serveis 
especials,  classe  policia  local,  categoria  Agent,  grup  C2,  complement  de 
destinació 18 amb una puntuació de 245 segons la valoració de llocs de treball, 
amb efectes des del dia 21 de juliol de 2020.

Segon.-  Aprovar l’adscripció del senyor Raul Araujo Macias al lloc de treball 
núm. 238 del text refós de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, 
d’agent  de  la  policia  local,  grup  C,  subgrup  C2,  nivell  de  complement  de 
destinació  18,  amb  una  puntuació  de  245  segons  la  valoració  de  llocs  de 
treball, classificat, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, 
d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública 
amb efectes del dia 21 de juliol de 2020.

Tercer.-  Aprovar  la  disponibilitat  de  crèdit  pressupostari  de  19.098,81 € en 
concepte  de  retribucions  salarials  i  costos  de  la  Seguretat  Social  amb  el 
compromís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la  duració  de  la 
vinculació administrativa de caràcter permanent.

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

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

Sisè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

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

3.0.8  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000775  de  data  24  de  juliol,  
d’aprovar  suspendre  la  celebració  del  Ple  ordinari  i  de  les  Juntes  de 
Govern Local corresponents al mes d'agost de 2020, avocar en favor de 
l'Alcaldia  o  si  s'escau  als  alcaldes  accidentals  les  competències 
delegades a la Junta de Govern Local. (M1252020000012)

“Expedient  número:  M1252020000012  Sessions  ordinàries  de  la  Junta  de 
Govern Local i del Ple. 
Tràmit relacionat: Suspendre la celebració del Ple ordinari i de les Juntes de 
Govern  Local  corresponents  al  mes  d'agost  de  2020,  avocar  en  favor  de 
l'Alcaldia o si s'escau als alcaldes accidentals les competències delegades a la 
Junta de Govern Local.

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

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de juliol de 
2019, va acordar facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració dels 
Plens  ordinaris  i  les  Juntes  de  govern  Local  al  mes  d’agost,  com  a 
conseqüència del període de vacances, sempre i quan això no menyscabi els 
assumptes municipals, tal i com indica l’article 37.2 del ROM.

Aquesta Alcaldia considera convenient suspendre la celebració del Ple ordinari 
i de les Juntes de Govern Local corresponents al mes d’agost pel període de 
vacances i avocar les competències delegades a la Junta de Govern Local per 
facilitar la resolució dels assumptes que amb caràcter excepcional necessitin 
una resolució durant el mes d’agost.

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

RESOLC:

Primer.-  Suspendre la celebració del Ple ordinari i  de les Juntes de Govern 
Local corresponents al mes d’agost de 2020.

Segon.- Avocar en favor de l’Alcaldia o si s’escau dels alcaldes accidentals les 
competències  delegades  a  la  Junta  de  Govern  Local  mitjançant  el  decret 
d’alcaldia 2019LLDR001011 de 25 de juny de 2019, per facilitar la resolució 
dels assumptes que amb caràcter excepcional necessitin una resolució durant 
el mes d’agost.

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

Quart.-  Notificar  el  present  acord  als  interessats,  publicar-ho  al  BOP  i 
comunicar-ho a la Subdelegació del Govern.”

3.0.9  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000774  de  data  24  de  juliol,  
d’aprovar la substitució de l’Alcalde durant els dies del 27 al 31 de juliol i  
del 6 al 30 d’agost de 2020. (M1252020000013)

“Expedient número: M1252020000013 Substitució Alcalde. 
Tràmit relacionat: Aprovar la substitució de l’Alcalde durant els dies del 27 al 
31 de juliol i del 6 al 30 d’agost de 2020.

De  conformitat  amb el  que  disposa  l’article  31.1  del  ROM i  altre  legislació 
concordant  correspon  als  Tinents  d’Alcaldia,  per  l’ordre  del  nomenament, 
substituir l’alcalde en la totalitat de funcions, en els casos d’absència, malaltia o 
impediment que l’impossibiliti  l’exercici  de les seves atribucions, així  com de 
realitzar les funcions de l’alcalde en el supòsit vacant a l’Alcaldia, fins que en 
prengui possessió el nou alcalde.

Les Tinentes i els tinents d’Alcaldia, s’han nomenat amb el corresponent ordre 
als efectes de substitució, mitjançant el decret núm. 2019LLDR001008, de 21 
de juny, rectificat pel decret d’alcaldia núm. 2019LLDR001010, de data 25 de 
juny de 2019, i pel decret 2020LLDR000006, de data 7 de gener de 2020. 

L’alcalde d’aquest ajuntament, senyor Miguel Comino Haro, no podrà realitzar 
les tasques ordinàries pròpies del seu càrrec, del 27 al 31 de juliol i del 6 al 30 
d’agost del 2020, la qual cosa fa necessari delegar les seves funcions a favor  
de les Tinentes i Tinents d’alcaldia, segons l’ordre establert en aquest decret 

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

RESOLC:

Primer.- Establir que les funcions ordinàries de l’alcalde d’aquest ajuntament i 
no delegades a altres Tinentes/s d’alcaldia o a la junta de govern local, seran 
exercides pels Tinents d’alcalde, durant els dies del 27 al 31 de juliol i del 6 al 
30 d’agost de 2020:

 Senyora Mireia Vergés Rosell, primera tinenta d’alcaldia del 27 al 31 de 
juliol ambdós inclosos.

 Senyora  Maria  Peláez  Moreno,  quinta  tinenta  d’alcaldia  del  6  al  16 
d’agost ambdós inclosos.

 Senyor Xavier Gómez Álvarez, sisè tinent d’alcaldia del 17 al 23 d’agost 
ambdós inclosos.

 Senyora Carmen Soffiati Requena, segona tinenta d’alcaldia del 24 al 30 
d’agost ambdós inclosos.

Segon.-  Determinar  que  qualsevol  acte  d’exercici  manifest  de  les  funcions 
pròpies  de  l’alcalde,  per  part  del  senyor  Miguel  Comino  Haro,  suspendrà 
puntualment aquest decret de substitució, recuperant per a l’exercici de l’acte 
concret  les prerrogatives  i  competències que el  seu càrrec li  atorga,  sense 
necessitat d’un nou acord.

Tercer.-  La  substitució  abastarà  l’exercici  de  la  totalitat  de  les  funcions  de 
l’alcaldia, llevat de les delegades, amb l’única limitació prevista a l’article 48 del 
ROF, del qual resulta que el substitut no podrà revocar el règim de delegacions 
establert per l’alcalde titular.

Quart.- Les Tinentes o Tinents d’alcaldia substituts hauran d’informar a aquesta 
Alcaldia, a posteriori, i, en tot cas, quan els sigui requerit, respecte a la gestió 
realitzada  i  a  les  disposicions  dictades  en  el  període  de  referència,  i  amb 
caràcter  previ  de  les  decisions  de  transcendència,  tal  i  com es  preveu  en 
l’article 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Cinquè.-  La substitució  conferida en aquest  Decret  requerirà  per  a  la  seva 
eficàcia  l’acceptació  dels  Tinentes/s  per  ordre  de  nomenament,  entenent 
aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant aquesta Alcaldia expressa 
manifestació de no acceptació de la substitució en el moment de la notificació.
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Sisè.-  En allò no previst  expressament en aquesta resolució s’han d’aplicar 
directament les previsions de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  reguladora de les 
bases  del  règim  local,  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, del  
Reglament  Orgànic  Municipal,  i  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats  locals,  pel  que fa a les regles que per a la delegació 
s’estableixen en aquestes normes.

Sisè.-  Aquesta resolució  serà  publicada al  BOP,  donant-se  compte  del  seu 
contingut al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri.

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

3.0.10  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000793  de  data  28  de  juliol, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  el 
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la 
plaça a la senyora MGM, com Arquitecta Superior. (G0232020000060)

“Expedient  número:  G0232020000060  Nomenament  com  a  funcionària 
interina  fins  a  la  cobertura  definitiva  de la  plaça pel  procediment  legalment 
establert a la senyora MGM com Arquitecta Superior. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el 
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça 
a la senyora MGM, com Arquitecta Superior.

Atès que en Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2019 es van 
aprovar les bases i  la convocatòria d’una plaça en règim de funcionari/àrina 
interí/ina amb constitució d’una borsa de treball de personal amb la categoria 
d’arquitecte/a  tècnica,  amb  la  finalitat  de  cobrir  qualsevol  vacant  o  servei 
considerant urgent i inajornable que es pugui donar, amb caràcter excepcional.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona número 2019042049 de data 13 de desembre de 
2019.

Vista l’acta del tribunal qualificador del procés selectiu esmentat de data 27 de 
juliol de 2020 en la que s’estableix la puntuació final i la primera aspirant amb 
més puntuació és la senyora Marta Goñi Modrego per ocupar en règim interí, la 
plaça de l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnica 
Superior,  per  al  lloc  d’Arquitecta  Superior,  grup  A,  subgrup  A1,  nivell  de 
destinació 24, amb una valoració de 480 punts.

Atès  el  que  disposa  l’article  10  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 
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l’Empleat Públic, en relació als articles 13, i 125.1 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  juliol,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt 
dos  que  durant  l’any  2018  no  es  procedirà  a  la  contractació  de  personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

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

Vist l’informe emès del cap de Recursos Humans i Organització, que consta a 
l’expedient.

Vist l’informe emès per la Cap del departament d’Urbanisme, que s’adjunta i  
forma part de l’expedient.

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

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

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquest 
nomenament en base a l’informe emès de la Cap d’Urbanisme.

Segon.- Aprovar el nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura 
definitiva de la plaça pel procediment legalment establert a la senyora Marta 
Goñi Modrego a la plaça 39, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup 
A1,  nivell  de destinació 24  amb 480 punts segons la  valoració  de llocs  de 
treball,  adscrita  provisionalment  al  lloc  de  treball  número  417  d’Arquitecta 
Superior, amb efectes del dia 28 de juliol de 2020.
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Tercer.- Aprovar la despesa de 23.999,83 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària.

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

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

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Setè.- Comunicar als departament d’Urbanisme, Projectes i Obres Públiques, al 
departament  d’Economia,  al  departament  de  Sistemes d’Informació  i  Noves 
Tecnologies i a les seccions sindicals.”

3.0.11  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000812  de  data  4  d’agost, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació  temporal  per  a la  realització  Plans d’Ocupació  Treball  als 
Barris. (G0232020000073)

“Expedient número: G0232020000073 Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació temporal per a la realització Plans d’Ocupació Treball als Barris.

Atès que el 9 de juliol de 2019 es publica al DOGC núm. 7913, la resolució  
TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als 
territoris  amb  majors  necessitats  de  reequilibri  territorial  i  social:  Projecte 
Treball als Barris. 

Atès  que  en  data  26  de  setembre  de  2019  s’aprova  per  Decret  núm. 
2019LLDR001428, la sol·licitud de la subvenció i  el  pla d’execució anual de 
Treball als Barris 2019 i s’aprova també el pla d’execució anual de Treball als 
Barris 2019.

Atès que en data 17 de desembre de 2019 hem rebut notificació via EACAT de 
la resolució d’atorgament de subvenció de 148.808,94 €, segons l’esmentada 
Resolució i que s’aprova acceptar l’atorgament per Junta de Govern Local en 
data 16 de gener de 2020. 
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Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona, núm. CVE2020007481 de data 5 de març de 
2020.

Atès que en data 11 de juny de 2020 el tribunal qualificador d’aquest procés de 
selecció va aprovar la llista de persones a contractar.

Vist  l’informe de la Tècnica del departament de Participació que s’adjunta a 
l’expedient.

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

Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  existeix  disponibilitat 
pressupostària  que  s’adjunta  a  l’expedient  d’acceptació  de  la  subvenció 
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i  la inajornabilitat,  en base als 
informes tècnics que s’adjunten.

Segon.- Contractar temporalment per obra i servei determinat amb afectes del 
dia 3 d’agost de 2020 i fins el 9 d’abril de 2021 a les següents persones:

Laura Siñol Rodríguez, amb la categoria de dinamitzadora sociocultural
Gemma Bellmunt Castellana, amb la categoria d’auxiliar administrativa
Cristina Carmona González, amb la categoria d’auxiliar administrativa
Natalia Flores Clavero, amb la categoria de conserge

Tercer.-  Informar a les persones contractades de que tal  i  com recullen les 
bases del procés de selecció l’horari a realitzar serà en torns de matí i tarda 
amb flexibilitat horària per treballar alguns caps de setmana i/o festius i per fer  
reunions de treball en horari de tarda. 

Quart:- Aprovar la despesa de 77.008,79€ corresponent a retribucions salarials 
i  costos  seguretat  social  d’una  dimanitzadora  sociocultural,  dues  auxiliar 
administratives i una conserge, subvencionada 100% pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
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Cinquè.- Publicar aquesta contractació al BOP i donar compte al ple municipal 
en la primera sessió que se celebri, en compliment del que dicta l’article 291.3 
del Decret Legislatiu 2/2003. 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, al departament 
de sistemes d’informació i al departament de Promoció Econòmica i Ocupació.

Setè.- Comunicar aquesta resolució a les seccions sindicals.”

3.0.12  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000826  de  data  7  d’agost, 
d’aprovar  la  excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació  d’interinitat  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel 
procediment legalment establert del senyor CMV. (G0232020000066)

“Expedient  número:  G0232020000066  Contractació  d’interinitat  fins  a  la 
cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert del senyor 
CMV. 
Tràmit relacionat: Aprovar la excepcionalitat, la urgència i la inajornabilitat de 
la  contractació  d’interinitat  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel 
procediment legalment establert del senyor CMV.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
de personal de consergeria, depenent del departament de Recursos Humans, i  
en tant no s’acordi la preceptiva convocatòria per a la seva provisió definitiva 
ocuparà el lloc de treball el senyor Celestino Montaña Vázquez. 

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans i Organització conforme el senyor 
Celestino Montaña Vázquez és la persona que actualment està contractada 
com a relleu de la senyora Lluisa Histalot Hernandez i, on es desprèn que no 
és  necessari  una nova  convocatòria  atès  que el  senyor  Celestino  Montaña 
Vazquez ja  va  passar  un procés de selecció  i  va  superar  les proves de la 
convocatòria  per  a  la  constitució  d’una  borsa  de  treball  de  personal  de 
consergeria  segons  l’acta  del  tribunal  qualificador  de  data  10  d’octubre  de 
2014. 

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

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 
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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 2019 i aquesta aprovació ha d’estar condicionada al què en 
aquesta Llei es dictamini.

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

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

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
contractació  en  base  a  l’informe  emès  pel  Cap  de  Recursos  Humans  i 
Organització.

Segon.-  Contractar temporalment per durada determinada a temps complert, 
en la modalitat d’interinatge per cobrir una vacant al senyor Celestino Montaña 
Vázquez, a la plaça (núm. 109), enquadrada en el grup de classificació AP, 
nivell  de destinació 10, amb una valoració de 142 punts,  adscrita al  lloc de 
treball (número 262) com a conserge, amb efectes del dia 8 d’agost de 2020 i 
fins la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.

Tercer.- Aprovar la despesa de 10.997,12.-€ per aquest any 2020 en concepte 
de salaris i Seguretat Social amb el compromís de consignació pressupostària, 
corresponent a la duració del contracte laboral. 

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
 
Sisè.-  Comunicar  als  departaments  de  Recursos  Humans,  Sistemes  i 
Tecnologies i a les seccions sindicals.”



Ple 17/09/2020

3.0.13 Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de data 17 de setembre de 
2020, d’acord amb l’article 207 del RD 2/2004, de 5 de març i d’acord amb 
l’article 22 de les Bases d’Execució de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de 
l’estat d’execució del pressupost municipal del segon trimestre de 2020, 
segons llistats annexos.

3.0.14 Donar compte al Ple de l’Ajuntament del BAN municipal_ Aturar la 
COVID-19 és cosa de totes i de tots.

“FAIG SABER QUE:

Davant de l’evolució general de la pandèmia provocada per la COVID-19, vull  
reiterar-vos  la  necessitat  d’extremar  les  precaucions  i  respectar  les 
recomanacions que fan les autoritats sanitàries. Hem de tenir en compte que 
molta gent de la nostra població fa desplaçaments habituals per temes de feina, 
sanitaris, familiars, etc. a poblacions que per desgràcia han vist limitada la seva 
mobilitat a causa de l’increment de casos.

Per això demano a tota la població que no es relaxi, amb la finalitat de no haver
de prendre mesures més dràstiques per contenir la propagació del virus. 

Conscient de la pressió que rep el personal sanitari de l’atenció primària de la 
nostra ciutat, el qual té tot el nostre suport, cal fer una crida a tothom perquè 
actuem amb responsabilitat. Tant la ciutadania, com els sectors del comerç i la 
restauració,  entre  d’altres,  hem  de  poder  fer  front  a  aquesta  situació  amb 
garanties.

Em vull adreçar especialment a la població més jove, ja que ens cal la vostra 
ajuda  i  responsabilitat  per  frenar  aquesta  pandèmia.  Us  agraeixo  molt 
especialment l’esforç que esteu fent per aturar aquesta pandèmia. 

La nostra responsabilitat és la millor vacuna.

Aturar la COVID-19 és cosa de totes i de tots

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

3.0.15 Donar compte  del decret 2020LLDR000860 de data 1 de setembre, 
d’aprovar  la  contractació  temporal  d’una  persona  tècnica  dins  de 
l’actuació finançada dins el Catàleg de la Diputació de Barcelona de l’any 
2020  anomenada  Nou  Servei  d’Intermediació  Laboral  en  el  Marc  de 
l’impuls de la recerca de feina, l’atenció a perfils amb dificultats d’Inserció 
i  la  reintegració  a  la  Xarxa  Xaloc  d’intermediació  Laboral. 
(G0232020000084)
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“Expedient número:  G0232020000084 Contractació temporal técnica servei 
d'intermediació laboral. 
Tràmit relacionat: Aprovar la contractació temporal d’una persona tècnica dins 
de l’actuació finançada dins el Catàleg de la Diputació de Barcelona de l’any 
2020 anomenada Nou Servei d’Intermediació Laboral en el Marc de l’impuls de 
la recerca de feina, l’atenció a perfils amb dificultats d’Inserció i la reintegració a 
la Xarxa Xaloc d’intermediació Laboral.

Vist l’informe tècnic del cap del departament de promoció econòmica i ciutat, 
pel  qual  informa i  justifica  la  urgència,  inajornabilitat  i  excepcionalitat  de  la  
contractació  laboral  temporal  d’una  persona  tècnica  dins  de  l’actuació 
finançada  dins  el  Catàleg  de  la  Diputació  de  Barcelona  de  l’any  2020 
anomenada Nou Servei d’Intermediació Laboral en el Marc de l’impuls de la 
recerca de feina, l’atenció a perfils amb dificultats d’Inserció i la reintegració a la 
Xarxa Xaloc d’intermediació Laboral.

Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha realitzat la selecció de la 
persona  en  base  a  l’oferta  publicada  per  contractar  una  persona  tècnica 
especialista  en Promoció Econòmica per  incorporar-se  en un lloc  de  treball 
finançat per la Diputació de Barcelona, a través de l'atorgament del projecte 
nou servei d’intermediació laboral encabit a la subvenció d’estructures bàsiques 
dels  serveis  locals  d’ocupació,  i  que  té  per  objectiu  complementar  les 
necessitats  del  departament  en  un  moment  de  fort  increment  de  persones 
desocupades i de baixada de l'activitat econòmica.

Atès que es requereix un persona professional tècnica en l'àmbit de l'ocupació, 
amb grau universitari d'alguna de les següents especialitats: relacions laborals, 
psicologia,  pedagogia,  ciències  polítiques  i  de  l’Administració  i  direcció 
d’empreses amb experiència demostrable de dos anys en lloc de feina similar.

Vist que la senyora Olga Carazo Sanchez ha estat la persona seleccionada pel 
SOC,  ja  que reuneix les  condicions necessàries  amb la  titulació  adequada, 
l’experiència prèvia requerida.

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

Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  existeix  disponibilitat 
pressupostària que s’adjunta a l’expedient.

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

Primer.-  Aprovar la urgència, excepcionalitat i inajornabilitat atès que aquest 
programa temporal  està  subvencionat  per  una  actuació  subvencionada  que 
hauria de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2020 i, que tindrien 
d’haver començat  el  passat mes de març, però a causa de l’estat  d’alarma 
decretat  a  conseqüència  de  la  COVID-19  no  s’han  pogut  fer  totes  les 
tramitacions  pertinents  per  poder  formalitzar  les  contractacions  que  estan 
vinculades,  segons  informe  emès  pel  cap  del  departament  de  promoció 
econòmica i ciutat. 

Segon.- Contractar temporalment per durada determinada a temps complert, 
en la modalitat d’obra o servei determinat a la senyora Olga Carazo Sanchez 
com a Tècnica Mitjana de Promoció Econòmica pel nou servei d’intermediació 
laboral, com actuació finançada dins el Catàleg de l’any 2020 en el Marc de 
l’impuls de la recerca de feina, l’atenció a perfils amb dificultats d’Inserció i la 
reintegració  a  la  Xarxa  Xaloc  d’intermediació  Laboral,  grup  A2,  nivell  de 
destinació 20, amb una valoració de 323 punts segons la valoració de llocs de 
treball amb efectes del dia 1 de setembre de 2020 i fins el dia 31 de desembre 
de  2020,  la  pròrroga  està  condicionada  a  la  concessió  de  la  subvenció 
d’aquesta contractació.

Tercer.-  Aprovar  la  despesa  de  14.920,13  €  corresponent  a  retribucions 
salarials  i  costos  seguretat  social,  subvencionada  100%  pel  Catàleg  de  la 
Diputació de Barcelona. 

Quart.-  Publicar aquesta contractació al BOP i donar compte al ple municipal 
en la primera sessió que se celebri, en compliment del que dicta l’article 291.3 
del Decret Legislatiu 2/2003. 

Cinquè.-  Notificar  aquesta  resolució  a  les  persones  interessades,  al 
departament  de  sistemes  d’informació  i  al  departament  de  Promoció 
Econòmica i Ocupació.

Sisè.- Comunicar aquesta resolució a les seccions sindicals.”

4.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

A les 19:50 h s’incorpora el regidor del grup municipal de JuntsxSant Vicenç 
senyor Francisco Manuel Infante Sánchez.

4.0.1 Aprovar la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 de gener 
de 2020. (P2102020000002)
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient  número: P2102020000002  Revisió  anual  del  padró  municipal 
d'habitants a 1 de gener de 2020. 
Tràmit relacionat: Aprovar la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 
de gener de 2020.

Vist l’estat del procediment de xifres del padró municipal d’habitants gestionat 
per la Diputació de Barcelona amb la generació dels fitxers i xifres d’acord amb 
les instruccions previstes a la resolució de l’Institut Nacional d’Estadística, de 
17 de novembre de 2005, que consta a l’expedient.

Atès  que  l’article  81  del  Real  Decret  1690/1986,  de  11  de  juliol,  pel  qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, 
els  ajuntaments aprovaran les revisions dels  seus padrons municipals,  amb 
referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions dutes a terme 
durant  l’exercici  anterior.  Els  resultats  numèrics  de  la  revisió  anual  seran 
trameses a l’Institut Nacional d’Estadística.

El Ple amb aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar la revisió anual del padró municipal d’habitants referida a l’1 de 
gener de 2020, en que el nombre total de població és de 28.268 persones; dels 
quals 14.227 són dones i 14.041 són homes.

Segon. Notificar aquesta resolució a l’Institut Nacional d’Estadística.

Tercer.  Comunicar  aquest  acord  als  diferents  departaments  d’aquest 
Ajuntament. 

5.0.0 SERVEIS SOCIALS

5.0.1 Ratificar l’acord d’aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament 
del local del carrer Miguel Hernández, núm. 2 planta baixa, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2020. (SC112019000001)

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: SC112019000001 Arrendament del local del carrer Miguel 
Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Ratificar  l’acord  d’aprovar  la  pròrroga  del  contracte 
d’arrendament  del  local  del  carrer  Miguel  Hernández,  núm.  2  planta  baixa,  
aprovat per la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2020.

En data 16 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga 
del  contracte  d’arrendament  del  local  del  carrer  Miguel  Hernández,  núm.  2 
planta baixa.

Vist que aquest acord ha d’ésser ratificat pel proper Ple que se celebri  a la 
Corporació.

El Ple amb aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Únic.-  Ratificar l’acord d’aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament del 
local del carrer Miguel Hernández, núm. 2 planta baixa, aprovat per la Junta de 
Govern Local de data 16 de juliol de 2020:

“Expedient  número:  SC112019000001  Arrendament  del  local  del  carrer  
Miguel Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament del local  
del carrer Miguel Hernández, núm. 2 planta baixa.

En data 19 de setembre de 2019, es va aprovar el contracte d’arrendament del  
local del carrer Miguel Hernández, número 2 planta baixa de Sant Vicenç dels  
Horts, aquest local està destinat a banc d’aliments.

Aquest contracte es va aprovar per un any fins el 28 de juliol de 2020, amb  
possibilitat  de  pròrroga  per  quatre  any més,  vist  que l’interès  municipal  en  
continuar  l’arrendament  del  local  del  carrer  Miguel  Hernández  ,  número  2  
planta baixa. 

Vist l’informe del Cap de Serveis Socials, en el que assenyala la conveniència  
de prorrogar el contracte per un any més de l’esmentat local per a continuar  
destinant-lo  a  banc  d’aliments,  per  ser  d’interès  del  municipi  i  la  idoneïtat  
especial del local.

Vist  que  la  Fundació  Catalunya  –  La  Pedrera,  arrendadora  del  local  ha  
presentat  per  registre  municipal  número  E2020013301  conforme  que  estan  
d’acord a l’aprovació de la pròrroga per un any més. 

Vista la normativa que el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el  
Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals,  que  regula  l’adquisició  de  béns  
immobles per part d’una administració pública però no el seu lloguer.
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Vist que l’article 124 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les  
administracions públiques permet contractar de forma directa els arrendaments  
a l’establir que aquests es concerten mitjançant concurs públic llevat que, de  
forma justificada i per les peculiaritats de la necessitat que s'ha de satisfer, les  
condicions  del  mercat  immobiliari,  la  urgència  de  la  contractació  deguda  a  
esdeveniments  imprevisibles,  o  la  idoneïtat  especial  del  bé,  es  consideri  
necessari o convenient concertar-los de manera directa.

Vist l’informe favorable d’intervenció que s’adjunta a l’expedient.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar la despesa per l’arrendament del local situat al carrer Miguel  
Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts per un import anual  
de 9.438,00 € IVA inclòs, i la taxa de residus que haurà d’abonar l’arrendatari  
per import de 33,90€ anuals, a càrrec del pressupost municipal.

Segon.-  Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  de  lloguer  local  situat  al  carrer  
Miguel Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts, per un any  
més fins el 28 de juliol de 2021. 

Tercer.- Ratificar el present acord en el proper Ple municipal que se celebri.

Quart.- Notificar aquest acord al propietari del local.

Cinquè.-  Traslladar  aquest  acord  als  departaments  d’Intervenció,  Serveis  
Socials, Serveis Socials i Urbanisme.” 

5.0.2  Aprovació  definitiva  de  la  d’implantació  del  servei  municipal  i  el 
reglament  de  la  residència  assistida  i  centre  de  dia  de  la  gent  gran. 
(SC132019000001)

A les 20:10 h s’incorpora la regidora del grup municipal de Ciutadans senyora 
Carmen Soffiati Requena.

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 19 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i Cs (3), i 2 abstencions 
del  grup  municipal,  SVCP  (2),  acorda  aprovar  la  proposta  de  resolució 
transcrita a tots els efectes legals.
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Expedient número: SC132019000001 Aprovació de la implantació del servei 
municipal i el reglament de la residència assistida i centre de dia de gent gran. 
Tràmit relacionat: Aprovació definitiva de la implantació del servei municipal i 
el reglament de la residència assistida i centre de dia de la gent gran.

El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’abril  de 2019, va 
aprovar  inicialment  la  memòria  i  la  implantació  del  servei  de  la  residència 
assistida i centre de dia de la gent gran, així com l’avantprojecte del reglament  
que  regula  el  seu  règim  intern,  de  conformitat  amb  el  què  determinen  els 
articles 159 i 169 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 
(ROAS).

L’acord juntament amb el projecte d’implantació i l’avantprojecte de l’esmentat 
Reglament, es van exposar al públic de conformitat amb el què estableixen els 
articles 63 i  160 del decret 179/1995, que aprova el  ROAS, per tal  que els 
interessats poguessin examinar-lo i presentar les al·legacions i/o suggeriments 
que estimessin oportunes.

Durant el termini d’exposició pública establert no s’ha presentat cap al·legació 
ni reclamació, per la qual cosa de conformitat amb el que disposa l’article 160.2 
del ROAS, correspon al ple de la corporació acordar l’establiment del servei i 
aprovar  amb  caràcter  definitiu  el  projecte  d’establiment  i  el  reglament  que 
regularà la seva prestació, així com preveure els efectes econòmics que derivin 
de la seva implantació, en especial, el pressupost.  

Vist l’informe emès pel Cap de Serveis Socials que consta a l’expedient.

Vist l’informe emès per l’interventor municipal  que consta a l’expedient.

El Ple amb aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Acordar  l’establiment  del  servei,  així  com l’aprovació  definitiva  del 
projecte d’establiment de la Residència assistida i centre de dia de la gent gran. 

Segon.- Aprovar definitivament el reglament de règim intern de la Residència 
assistida i centre de dia de la gent gran, segons el text que s'adjunta al present 
acord. 

Tercer.- Preveure al pressupost els efectes econòmics que derivin de la seva 
implantació, de conformitat amb l’informe emès per  

Tercer.- Aprovar la publicació al BOPB, tauler d’anuncis i web municipal de tot  
el text íntegre l’esmentat reglament municipal, el qual no entrarà en vigor fins 
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passats 15 dies hàbils des de la seva publicació, segons el que preveu l'article 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Quart.- Aprovar la publicació, en el DOGC i revista municipal, de la referència 
del BOPB en què s’hagi publicat el text íntegre.

Cinquè.- Trametre  l’acord  d’aprovació  definitiva  i  còpia  íntegra  i  fefaent  de 
l’ordenança a l’Administració de l’Estat i Generalitat. 

6.0.0 EDUCACIÓ

6.0.1  Ratificar  l’acord  de  pròrroga  del  contracte  de  la  concessió 
administrativa dels serveis de l'escola-bressol municipal l'Alegria de Sant 
Vicenç dels Horts, aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 de 
juliol de 2020. (G0412016000021)

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: G0412016000021  contractació,  mitjançant  procediment 
obert  no harmonitzat de la concessió administrativa dels serveis de l'escola-
bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Ratificar l’acord de pròrroga del contracte de la concessió 
administrativa  dels  serveis  de  l'escola-bressol  municipal  l'Alegria  de  Sant 
Vicenç dels Horts, aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 
2020.

En data 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga 
del  contracte de la  concessió administrativa  dels  serveis  de l'escola-bressol 
municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts.

Vist que aquest acord ha d’ésser ratificat pel proper Ple que se celebri  a la 
Corporació.

El Ple amb aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Únic.- Ratificar l’acord de pròrroga del contracte de la concessió administrativa 
dels serveis de l'escola-bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts 
aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2020:

“Expedient número: G0412016000021 contractació, mitjançant procediment  
obert  no harmonitzat de la concessió administrativa dels serveis de l'escola-
bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts. 
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Tràmit  relacionat: Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  de  la  concessió  
administrativa  dels  serveis  de  l'escola-bressol  municipal  l'Alegria  de  Sant  
Vicenç dels Horts.

En data 20 de juliol de 2017 mitjançant acord de Ple es va aprovar l’adjudicació  
del  contracte de la concessió administrativa dels serveis  de l’escola-bressol  
municipal  l’Alegria  de Sant  Vicenç dels  Horts,  a  favor  de l’empresa  SUARA 
SERVEIS,  SCCL per  un  pressupost  previst  pels  3  anys  de  contracte  de  
1.083.002,46  €  IVA  exclòs,  i  una  aportació  màxima  de  l’Ajuntament  de  
644.576,46  €  IVA  exclòs  (214.858,82  €  per  any)  i  la  resta  de  condicions  
ofertades en la seva proposta.i un termini de 3 anys, prorrogables fins a 2 anys  
més,  amb  prórrogues  aprovades  d’any  en  any.  Iniciant-se  el  servei  a  la  
formalització del contracte, 3 d’agost de 2017.

En  data  14  de  juliol   de  juliol  de  2020,  registre  d’entrada  E2020014290 
l’empresa   SUARA SERVEIS, SCCL, ha presentat escrit on sol·licita pròrroga del  
contracte.

En data  28  de juliol  de  2020 el  cap  del  departament  d’Educació  ha  emès  
informe que es transcriu  a continuació:

“INFORME TÈCNIC SOBRE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA D’APROVAR LA 
PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS D’ESCOLA  
-BRESSOL MUNICIPAL L’ALEGRIA DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Qui l’emet i el signa: Joel Santiago Vila

Antecedents:

En data 20 de d’octubre de 2016, el Ple, rectificat en data 1 de desembre de 2016 i 19  
de  gener  de  2017,  va  aprovar  l’inici  d’un  expedient  de  contractació,  mitjançant  
procediment obert, tramitació urgent, per a l’adjudicació del contracte de la concessió  
administrativa dels serveis de l’escola-bressol municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels  
Horts,  amb un pressupost previst  pels 3 anys de contracte de 1.098.665,67 € IVA 
exclòs,  i  una  aportació  màxima  de  l’Ajuntament  de  660.239,67  €  IVA  exclòs  
(220.079,89 € per any)

En  data  20  de  juliol  de  2017,  el  Ple  va  aprovar  l’adjudicació  del  contracte  de  la  
concessió administrativa dels serveis de l’escola-bressol municipal l’Alegria de Sant  
Vicenç dels Horts, a
favor de l’empresa Suara Cooperativa, SCCL per un pressupost previst pels 3 anys de  
contracte de 1.083.002,46 € IVA exclòs, i una aportació màxima de l’Ajuntament de  
644.576,46 € IVA exclòs (214.858,82 € per any).

En  data  3  d’agost  de  2017  es  va  signar  el  contracte  regulador de  la  concessió  
administrativa dels serveis de l’escola-bressol municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels  
Horts,  les  prestacions  corresponents  a  la  present  concessió  s’iniciaran  a  la  
formalització del contracte amb una durada de tres (3) anys.  D’acord amb el que  
preveu  la  clàusula  Quarta  del  plec  de  condicions  econòmico-administratives  
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particulars, el  contracte es podrà prorrogar fins a 2 anys més, pròrrogues aprovades  
d’any en any. 

Consideracions tècniques: 

La valoració del  servei  prestat  per l’empresa SUARA,  SCCL,  durant  el  període de  
temps  de  durada  del  contracte  ha  prestat  de  total  satisfacció  per  a  la  Regidoria  
d’Educació.  El  Servei  educatiu  prestat  ha  estat  d’alta  qualitat.  El  resultat  de  les  
enquestes de satisfacció que es fan cada curs a les famílies usuàries ho avala.

D’altra banda, el compliment dels acords contractuals establerts ha estat molt acurat.  
El nivell de coordinació tant amb la direcció de l’escola com amb els serveis centrals  
ha estat sempre satisfactori. La Gestió econòmica del servei també s’ha fet de manera  
rigorosa. S’han presentat sempre les liquidacions econòmiques dels diferents exercicis  
amb total claretat.

En data 17 de juliol   de 2020,  l’empresa  Suara Cooperativa,  SCCL, presenta una 
instància en el registre  municipal d’aquest Ajuntament on manifesten el seu interès en  
prorrogar el contracte. 

Atès que l’Escola Bressol Municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels Horts és un centre  
de titularitat municipal i de gestió indirecta, que és un centre educatiu que imparteix el  
primer cicle d’educació infantil des de setembre del 2008 i que te l’autorització oficial  
de la Generalitat de Catalunya.

Atès que tenim autoritzades, 74 places autoritzades per la Generalitat de Catalunya a  
l’Escola Bressol Muncipal l’Alegria i 41 places a l’Escola Bressol El Petit Mamut.

Atès que les escoles bressol tenen com a finalitat proporcionar als infants situacions 
educatives, lúdiques, socials i sanitàries que afavoreixin la seva autonomia personal i  
la seva integració social; relacionant-se tant amb infants com amb adults, observar i  
descobrir el seu propi entorn i adquirir valors i hàbits i pautes de conducta.

Atès que l’Ajuntament no té disponibilitat de prestar aquest servei amb recursos propis  
ja que els professionals especialitzats que formen part de la plantilla municipal estan  
adscrits ja a l’EBM Petit Mamut, de gestió directa.

Es proposa: 

Vist que el contracte finalitza el proper 3 d’agost de 2020 es proposa presentar a la  
Junta  de  Govern  Local  i  ratificar  en  el  proper  Ple  que  se  celebri  la  proposta  
d’aprovació  de la  pròrroga per  un any fins el  2  d’agost  de 2021,  de la  concessió  
administrativa dels serveis de l’escola-bressol municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels  
Horts,  i  per  tant  disposar  de  la  despesa  de  214.858,82€  import  exempt  d’IVA  a  
l’empresa Suara, SCCL amb càrrec a la partida pressupostaria 2020 421 326 22706:  
Contracte Gestió EBM Alegria i altres.”

Vist  l’Informe  favorable  de  l’Interventor  municipal  que  s’adjunta  a  aquest  
expedient.
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Consta informe de la secretària accidental  de la corporació que s’adjunta a  
l’expedient.

Vist el redactat de l’apartat segon de la Disposició Transitòria Primera de la Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, segons el qual els  
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la  
present llei, es regiran pel que fa a les prorrogues per la normativa anterior.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar  la  despesa,  en  base  a  l’informe  emès  per  l’interventor  
municipal, per un import de 78.130,48 € import exempt d’IVA (RC:20/7042) per  
a l’exercici 2020 i al compromís de consignació pressupostària per import de  
136.728,34€ import exempt d’IVA per a l’exercici 2021.

Segon.- Aprovar la pròrroga per un any, fins el 2 d’agost de 2021, del contracte  
de la concessió administrativa dels serveis d’escola-bressol municipal l’Alegria  
de Sant Vicenç dels Horts,  adjudicat a favor de l’empresa  SUARA SERVEIS,  
SCCL, per un import de 214.858,82€ import exempt d’IVA.

Tercer.-  Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho als departament  
d’Economia i d’Alcaldia. 

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

7.0.0 LGTBI

7.0.1 Aprovar l'acord de col•laboració per al desenvolupament dels servei 
d'atenció integral local per les persones LGTBI entre la Direcció General 
d'Igualtat  de la  Generalitat  de Catalunya  i  l'Ajuntament  de Sant Vicenç 
dels Horts. (COVN2020000019)

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: COVN2020000019  Acord  de  col·laboració  per  al 
desenvolupament dels servei d'atenció integral local per les persones LGTBI 
entre la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts. 
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Tràmit  relacionat: Aprovar  l'acord de col•laboració per  al  desenvolupament 
dels servei d'atenció integral local per les persones LGTBI entre la Direcció 
General d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts.

Atès que el   servei d’atenció integral local per les persones LGTBI té com a 
objectiu  oferir  un  servei  d’atenció  municipal  o  territorial  per  a  les  persones 
LGBTI i aquelles que vulguin rebre informació. Aquest serve ha de facilitar la 
coordinació institucional de les accions locals i territorials, i sensibilitzar i donar 
a conèixer aquest servei a la població per a poder rebre informació i suport a 
l’hora de presentar incidències i denúncies. 

El  SAI  proporciona  informació  sobre  les  Entitats,  administració  local, 
administració de la Generalitat i de l’administració Estatal. 

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

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

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

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

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

El Ple amb aprova l’adopció del següent:
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ACORDS

Primer.-   Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i La Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de 
Catalunya,  en  virtut  del  qual  es  regula  l’acord  de  col·laboració  per  al 
desenvolupament dels servei d'atenció integral local per les persones LGTBI, 
tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que s’adjunta a l’acord.

Segon.-  Notificar  aquesta  resolució  a  La  Direcció  General  d’Igualtat  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  adjuntant-li  amb  la  notificació  un  exemplar  del 
conveni que s’aprova per aquesta resolució, el qual haurà de ser retornat per a 
aquest Ajuntament degudament formalitzat amb les signatura de la  Directora 
general d’Igualtat   de la Generalitat de Catalunya, i  demanant-li  que enviï  a 
aquest Ajuntament certificació acreditativa del corresponent acord o resolució 
administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent,  referent  a 
l’acceptació per part de la Corporació de la Generalitat de Catalunya  del text 
del conveni en tots els seus termes, significant a la citada  que, per aplicació 
del que disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni no 
produirà  efectes  fins  a  la  data  de  la  seva  signatura  per  part  dels  legals 
representants d’ambdues entitats participants.

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

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

8.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

8.0.1 Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i E-
Distribución Redes Digitales, SLU, per a la cessió de terreny públic per a 
l’ocupació temporal d’una estació transformadora al carrer de Pi i Molist 
al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (COVN2020000014)

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: COVN2020000014 Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts  i  E-Distribución Redes Digitales, SLU, per a la cessió de 
terreny públic per a l’ocupació temporal d’una estació transformadora al carrer 
de Pi i Molist al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.. 
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i E-Distribución Redes Digitales, SLU, per a la cessió de terreny públic 
per a l’ocupació temporal d’una estació transformadora al carrer de Pi i Molist al 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

El cap de setmana, 7 i 8 de desembre de 2019, es van produir reiterats talls del  
subministrament elèctric que van afectar col·lectivament a veïns del barri  de 
Sant Antoni del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Aquests  talls  es  produeixen  de  forma  reiterada  en  els  darrers  anys  i 
normalment  a  partir  de  novembre  coincident  amb  l’arribada  de  les  baixes 
temperatures i conseqüent increment de demanda de subministrament elèctric 
per calefaccions. 

De la reunió mantinguda amb E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU es 
determinà que les actuacions necessàries dins del sector de Sant Antoni per 
eliminar els talls de subministrament per fusió dels fusibles, degut a l’excés de 
càrrega, és la d’instal·lar una nova estació transformadora i repartir la xarxa de 
baixa tensió. Una vegada analitzada amb l’Ajuntament les possibles ubicacions 
es determinà que la millor opció és ubicar la nova estació transformadora a la  
via pública entre els números 12 i 14 del carrer de Pi i Molist

A tal efecte la companyia elèctrica va presentar el passat 8 de juny de 2020, 
instàncies amb registre d'entrada E2020010761 i E2020010762, on sol·liciten 
permís  d’obres  per  la  instal·lació  de  la  referida  estació  transformadora  i 
extensió de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió.

Al tractar-se d'una instal·lació en sol urbà i públic, l'espai que ocuparà la nova 
caseta  prefabricada on s'allotjarà el  nou centre de transformació ha de ser 
objecte de cessió temporal de terreny que es formalitzarà mitjançant conveni, 
que tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades al mateix conveni.

Vist que s’ha redactat un conveni, mitjançant el qual es regula la cessió de la 
canalització per la que s’instal·larà el nou cable elèctric.

En  data  6  de  juliol  de  2020,  el  responsable  del  departament  de  Serveis 
Municipals ha emès informe del qual es desprèn la necessitat de l’esmentat 
conveni.

El Ple amb aprova l’adopció del següent:
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ACORDS

Primer.  Aprovar  el  conveni  que  es  formalitzarà  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.Unipersonal, per a la 
cessió de terreny públic per a l’ocupació temporal d’una estació transformadora 
al  carrer de Pi i  Molist.,  de conformitat  amb el contingut de l’esborrany que 
s’adjunta al present acord.

Segon.  Notificar  aquest  acord  a  EDISTRIBUCIÓN  Redes  Digitales,  S.L. 
Unipersonal. 

8.0.2 Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal,  de  cessió 
d’instal•lacions,  traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre 
terrenys  a  favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal. 
Expedient  536267  –  variació  xarxa  elèctrica  baixa  tensió  carrer  Jaca. 
(COVN2020000016)

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: COVN2020000016 Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts  i  d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal,  de 
cessió  d’instal·lacions,  traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre 
terrenys  a  favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal. 
Expedient 536267 – variació xarxa elèctrica baixa tensió carrer Jaca. 
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts  i  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal,  de  cessió 
d’instal•lacions, traspàs projecte, permisos i servitud de pas sobre terrenys a 
favor d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal. Expedient 536267 
– variació xarxa elèctrica baixa tensió carrer Jaca.

En data 16 de març de 2018, en sessió ordinària la Junta de Govern local va 
aprovar inicialment el projecte de reurbanització del carrer Jaca. 

En data 9 de maig de 2018, dins del termini d’exposició púbica l’Associació 
Veïnal del barri de la Guardia va presentar al·legacions a l’esmentat projecte. 

En  data  20  de  juliol  de  2018,  i  una  vegada  estimades  parcialment  les 
al·legacions  presentades per  l’Associació  Veïnal  del  barri  de  la  Guardia,  el 
projecte de reurbanització del carrer Jaca va quedar aprovat definitivament.

Vist que durant la fase d’execució del projecte, l’empresa adjudicatària, ha optat 
per  executar  la  variació  de  la  xarxa  elèctrica  en  baixa  tensió,  propietat  de 
l’empresa  EDISTRIBUCIÓN  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal,  mitjançant  la 
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contractació d’una empresa homologada per la mateixa companyia elèctrica, 
que l’ha construït de conformitat amb la reglamentació tècnica i mediambiental 
vigent que li és d’aplicació, i les Normatives Tècniques Particulars de l’empresa 
distribuïdora

Atès  que  a  la  memòria  del  projecte  s’indica  que  una  vegada  executat  el 
soterrament de la xarxa elèctrica en baixa tensió i degut a que cal connectar-la 
la  xarxa  elèctrica  activa  propietat  de  EDISTRIBUCIÓN  Redes  Digitales, 
S.L.Unipersonal,  posar-la  en  servei,  i  desmuntar  la  xarxa  aèria  actual,  es 
necessari formalitzar un conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal de cessió d’instal·lacions, 
traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre  terrenys  a  favor 
d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal. 

Vist que s’ha redactat un conveni, mitjançant el qual es regula la cessió de la 
canalització per la que s’instal·larà el nou cable elèctric.

En data 5 de desembre de 2019, el responsable del departament de Serveis 
Municipals ha emès informe del qual es desprèn la necessitat de l’esmentat 
conveni.

El Ple amb aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar  el  conveni  que  es  formalitzarà  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.Unipersonal, el qual 
determina les condicions a les quals s’haurà d’ajustar la cessió d’instal·lacions, 
traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre  terrenys  a  favor 
d’Edistribución Redes Digitales, S.L.Unipersonal (Expedient 536267 – variació 
xarxa elèctrica baixa tensió carrer Jaca), de conformitat amb el contingut de 
l’esborrany que s’adjunta al present acord.

Segon.  Notificar  aquest  acord  a  EDISTRIBUCIÓN  Redes  Digitales,  S.L. 
Unipersonal. 

9.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

9.0.1 Ratificar  l’acord de modificació del  contracte del servei  de neteja 
integral dels centres escolars, biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà 
i Policia Local de l'Ajuntament, aprovat per la Junta de Govern Local de 
data 30 de juliol de 2020. (G0352014000012)

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

Expedient  número: G0352014000012  contractació,  mitjançant  procediment 
obert   harmonitzat,  tramitació  ordinària,  del  servei  de  neteja  integral  dels 
centres escolars, biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de 
l'Ajuntament.. 
Tràmit relacionat: Ratificar l’acord de modificació del contracte del servei de 
neteja  integral  dels  centres  escolars,  biblioteca  municipal  Les  Voltes,  Forn 
Romà i Policia Local de l'Ajuntament, aprovat per la Junta de Govern Local de 
data 30 de juliol de 2020.

En data 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació 
del  contracte  del  servei  de  neteja  integral  dels  centres  escolars,  biblioteca 
municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de l'Ajuntament.

Vist que aquest acord ha d’ésser ratificat pel proper Ple que se celebri  a la 
Corporació.

El Ple amb aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Únic.- Ratificar l’acord de modificació del contracte del servei de neteja integral 
dels  centres  escolars,  biblioteca  municipal  Les  Voltes,  Forn  Romà i  Policia 
Local de l'Ajuntament, aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol  
de 2020:

“Expedient número: G0352014000012 contractació, mitjançant procediment  
obert   harmonitzat,  tramitació  ordinària,  del  servei  de  neteja  integral  dels  
centres escolars, biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de  
l'Ajuntament. 
Tràmit relacionat: Aprovar la modificació del contracte del servei de neteja  
integral  dels centres escolars,  biblioteca municipal  Les Voltes,  Forn Romà i  
Policia Local de l'Ajuntament.

En data 16 d’abril de 2014, el Ple municipal va aprovar l’inici d’un expedient de  
contractació,  mitjançant  procediment  obert  harmonitzat,  tramitació  ordinària,  
per la licitació del contracte de serveis de neteja integral dels centres escolars,  
biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de Sant Vicenç dels  
Horts.

En data 20 de novembre de 2014, el Ple municipal va aprovar l’adjudicació del  
contracte  de  l’esmentat  servei,  a  favor  de  l’empresa  LIMASA  
MEDITERRANEA, SA, per un import del contracte de 1.609.794,03 € més l’IVA  
corresponent de 338.056,75 € fent un total de 1.947.850,78 € IVA inclòs.
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En data 28 de juliol de 2020 el cap d’espai públic i serveis municipals emet  
l’informe que es transcriu a continuació:

“Assumpte: Informe justificatiu de la necessitat i conveniència de modificació  

del  contracte  del  servei  de  neteja  integral  dels  centres  escolars,  biblioteca  

municipal  Les  Voltes,  Forn  Romà  i  Policia  Local  de  l'Ajuntament,  expedient  

G0352014000012,  per  incloure  les  despeses  derivades  de  les  tasques  de 

ventilació, neteja i desinfecció freqüent de les zones d’ús comú a les escoles  

públiques per fer front a la pandèmia per COVID-19.

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

necessitat  i  conveniència  de  modificació  del  servei  de  neteja  integral  dels  centres 

escolars, biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de l'Ajuntament,  

expedient G0352014000012, per incloure les despeses derivades de les tasques de 

ventilació, neteja i desinfecció freqüent de les zones d’ús comú a les escoles públiques  

per  fer  front  a  la  pandèmia  per  COVID-19,  adjudicat  a  l’empresa  LIMASA 

MEDITERRANEA SA, informa: 

ANTECEDENTS.

En  data  16  d’abril  de  2014,  el  Ple  municipal  va  aprovar  l’inici  d’un  expedient  de  

contractació,  mitjançant  procediment  obert  harmonitzat,  tramitació  ordinària,  per  la  

licitació del contracte de serveis de neteja integral  dels centres escolars,  biblioteca  

municipal les Voltes, Forn Romà i Policia Local de Sant Vicenç dels Horts.

En  data  20  de  novembre  de  2014,  el  Ple  municipal  ca  aprovar  l’adjudicació  del  

contracte de serveis de neteja integral dels centres escolars, biblioteca municipal les  

Voltes, Forn Romà i Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, a l’empresa, a favor de  

l’empresa LIMASA MEDITERRANEA SA, per una durada de quatre anys a comptar  

des de la formalització del contracte, prorrogable de mutu acords per dos anys més,  

sense que la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de sis anys. I per un  

import  total anual del contracte de 402.448,51 €/any, més l’IVA corresponent del  

21% de 85.514,19 €/any. (486.962,70 €/any IVA inclòs).
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En data 19 de desembre de 2014 es va realitzar la formalització del contracte i es va  

iniciar la prestació del servei de neteja integral dels centres escolars, biblioteca les  

Voltes, forn romà i policia local de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a favor de  

l’empresa LIMASA MEDITERRANEA SA.

En data 16 de febrer de 2018 la junta de govern local va  aprovar l’actualització de 

preus per la variació interanual de l’IPC, que representa un nou preu total anual del  

contracte  de  428.759,49  €/any,  més  l’IVA corresponent  del  21% de 90.039,49  

€/any. (518.798,98 €/any IVA inclòs).

En  data  19  de  abril  de  2018  el  Ple  municipal,  en  sessió  ordinària  va  aprovar  

l’increment  de la  despesa,  per  import  de 67.575,62 € IVA inclòs,  que comporta la  

modificació del contracte del servei de neteja integral dels centres escolars, biblioteca  

municipal les Voltes, Forn Romà i Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, produïda  

per la  variació  del  període real  d’execució  dels  4 anys del  contracte,  més l’import  

d’actualització de preus per variació de l’IPC aprovat en JGL en data 16 de febrer de  

2018 i ratificat pel Ple municipal en data 15 de març de 2018.

En data 20 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar la pròrroga del contracte  

del servei de neteja, expedient G0352014000012, per un període d’un any dels dos  

possibles (des del 19 de desembre de 2018 fins al 18 de desembre de 2019) a favor  

de l’empresa LIMASA MEDITERRANEA, SA, per un import  428.759,49 €/any, més  

l’IVA corresponent del 21% de 90.039,49 €/any, fent un total de 518.798,98 €/any IVA 

inclòs.

En data 21 de novembre de 2019, el Ple municipal va aprovar la segona pròrroga del  

contracte del servei de neteja integral dels centres escolars, biblioteca municipal  

Les  Voltes,  Forn  Romà  i  Policia  Local  de  l’Ajuntament,  a  favor  de  l’empresa  

LIMASA MEDITERRANEA, SA i per un període d’un any ( des del 19 de desembre  

de 2019 fins al 18 de desembre de 2020), o, en cas que es produeixi abans, fins a  

la  formalització  del  nou  contracte  del  servei  integral  dels  centres  escolars,  

Biblioteca Municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de l’Ajuntament, per un 

import 428.759,49 €/any, més l’IVA corresponent del 21% de 90.039,49 €/any, fent un  

total de 518.798,98 €/any IVA inclòs.
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES. 

Pla d’actuació per al curs 2020 – 2021 per a centres educatius en el marc de la  

pandèmia per COVID-19

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països  

l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la  

reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles. 

L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret  

a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat  

possible dels centres educatius sigui una prioritat. 

Com ha exposat UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una  

crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per  

al desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica i  

serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a  

què s'enfronta part de la població. Com més aviat es restableixi l'activitat quotidiana  

d'escoles i centres educatius, abans es podran curar les ferides deixades per aquesta  

crisi. 

Malgrat  això,  continua  la  situació  de  crisi  sanitària  que  fa  necessària  l’aplicació  

continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament  

de la societat, i entre ella del sistema educatiu. 

Malgrat  que  es  tracta  d’una  malaltia  nova  i  encara  molt  desconeguda,  les  dades  

publicades semblen indicar que els infants no són el vector principal de la pandèmia.  

La clínica que presenten sovint és lleu i en molts pocs casos desenvolupen formes  

greus.  L’obertura  d’escoles  es  farà  tenint  en  compte  les  dades  d’incidència  de  la  

malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la  

pandèmia i seguint la normativa existent. 

En l’estudi de seroprevalença que s’ha dut a terme recentment a l’Estat espanyol, les  

dades han mostrat  una prevalença  en la  població  general  del  5,2% i  en  població  

infantil d’entre el 2,2% i 3,9% segons les franges d’edat. Segons dades del Sistema de  

Vigilància  Epidemiològica  de  Catalunya  (SVEC),  el  0,23%  dels  casos  notificats  a  

Catalunya tenien entre 0 i 4 anys, i un 0,35% entre 5 i 14. En concret, des de l’esclat  
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de l’epidèmia a Catalunya, només el 0,65% de tots els casos confirmats de la COVID-

19 mitjançant PCR a Catalunya corresponien a menors de 15 anys i el 8,3% tenien  

menys de 30 anys. 

Les dades preliminars del projecte Kids Corona de l’Hospital  de Sant Joan de Déu  

(HSJD,  2020)  mostren que els  infants s’infecten en el  mateix  percentatge que els  

adults quan estan en contacte amb una font  de contagi,  però que en el  99% dels  

casos són asimptomàtics o presenten símptomes molt  lleus. Així  mateix l’estudi de  

l’impacte diferencial del SARS-CoV-2 en infants i joves apunta amb força la possibilitat  

que  aquesta  expressió  clínica  més  benigna  en  infants  sigui  la  causa  que  aquest  

col·lectiu transmeti també menys el virus, la qual cosa seria una diferència important  

amb altres virus respiratoris com el de la grip, en què els infants són dels principals  

transmissors.

El departament d’educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Pla d’actuació  

per  al  curs 2020 – 2021 per  a centres educatius  en el  marc  de la  pandèmia per  

COVID-19. L’objectiu del pla és establir les bases per tal que el curs 2020 - 2021 es  

pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la  

salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret  

de tots infants i joves a una educació de qualitat.

El pla desenvolupa dos pilars per controlar la  pandèmia, que són la disminució de la  

transmissió  del  virus  i  l’augment  de la  traçabilitat  dels  casos.  En aquest  sentit  es  

proposa:

- L’organització  entorn  a  grups  de  convivència  estables,  que  permet  una  

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.

- Mesures  de  prevenció  personal  mitjançant,  distanciament  físic,  higiene  de 

mans,  us  de  mascareta,  control  d’accés  als  centres  educatius,  control  de  

símptomes,  neteja,  desinfecció  i  ventilació,  protecció  de  la  salut  i  suport  

emocional i gestió del casos. 

Vers la neteja, desinfecció i ventilació, l’escola ha de disposar d’una planificació de  

ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. 
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- La  ventilació  s’estableix  com  una  de  les  principals  mesures  de  prevenció  de  

contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com 

a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia  

durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 

- Totes les aules han de poder ser adequadament  ventilades.  Si  és possible,  es 

deixaran les finestres obertes durant les classes. 

- La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat  

almenys  diària.  S’han  de seguir  les  recomanacions  de Neteja  i  desinfecció  en  

establiments i locals de concurrència humana.

- Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú  

com el poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les  

aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i  

dels àpats, respectivament. 

- Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant  

així més contacte en les manetes de les portes. 

- Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per  

aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles  

activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de  

seguir les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais  

exteriors de concurrència humana.

- En el  cas d’un ús temporal  d’algun espai de manera compartida entre  

diferents grups cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una neteja i  

desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.

S’annexa al present informe el document “Pla d’actuació per al curs 2020 – 2021 per a  

centre educatius en el marc de la pandemia per COVID-19” elaborat pel departament  

d’educació de la generalitat de Catalunya.

   

Plec de Prescripcions Tècniques. E  xpedient G0352014000012

L’objecte del contracte es  la neteja integral  dels centres escolars La Guardia, Sant  

Antoni, Joan Juncadella, Sant Josep, Sant Jordi, la Vinyala i  Mare de Deu del Rocio,  

avui utilitzat com a centre cívic, biblioteca municipal les Voltes, Forn Romà, i Policia  

Local del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. Així mateix, queda inclosa en la  
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contractació tots els treballs i materials necessaris i complementaris per a la realització  

del servei i tots aquells necessaris per a la correcta execució del contracte.

El  PPT al  punt  3.3 Horari especifica  que l’empresa  adjudicatària  fixarà l’horari  del  

servei,  sempre fora de les hores d’obertura o funcionament del edifici.  I  únicament  

quan això no sigui  possible,  es procurarà no interferir  en les activitats ordinàries,  i  

s’haurà de revisar la neteja dels espais utilitzats perquè presentin un estat adequat de  

neteja quan s’iniciï la següent jornada de treball. 

“3.3. Horari 

L’empresa adjudicatària fixarà l’horari del servei, sempre fora de les hores d’obertura o  

funcionament del edifici. Quan això no sigui possible per les característiques del edifici,  

es procurarà no interferir en les activitats ordinàries, i s’haurà de revisar la neteja dels  

espais  utilitzats  perquè presentin  un estat  adequat  de neteja  quan s’iniciï  la  següent  

jornada de treball. 

L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar l’horari  per necessitats dels edificis o  

quan circumstàncies d’interès general ho requereixin. L’Ajuntament ho comunicarà amb  

antelació suficient per tal que l’empresa pugui reorganitzar el servei.

Les operacions diàries hauran d’efectuar-se els dies laborals de cadascun dels edificis. “

El mateix PPT, al seu punt 3.4 Pla de treball especifica que les empreses hauran de 

presentar un pla de treball per cada edifici especificant entre d’altres el personal que  

executarà els treballs, els horari i hores de dedicació. Proposta que cada empresa va  

elaborar respectant el llistat del personal i horari de treball adscrit a la contracta i que  

l’Ajuntament va facilitar. 

Al mateix punt i davant de la planificació operativa les empreses havien de preveure  

uns  dispositius  àgils  per  la  planificació  operativa  que  permetessin  entre  d’altres;  

ajustar els treballs a realitzar a les necessitats del moment i obtenir de l’Ajuntament,  

abans de l'execució, els acords necessaris sobre la planificació dels serveis.

“3.4. Pla de Treball

Les empreses licitadores hauran de presentar un pla de treball per als edificis i objectes del  

contracte, el qual haurà d’especificar amb tot detall i concreció el següent:

- Personal destinat al centre, incloent-hi els responsables. 

- Horari que es farà al edifici amb expressa indicació de les hores de dedicació. 

- Tasques a realitzar en el centre
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- Freqüència de les tasques (diàries, quinzenals, mensuals…)

- Materials a utilitzar

- Maquinària a utilitzar

- Calendari de vacances del personal ajustat a les necessitats de l’Ajuntament

- I altres elements rellevants de la seva efectiva execució.

Aquest pla podrà ser alterat en funció de les necessitats i conveniències que es produeixin  

en el servei, tant per part de l’Ajuntament com de l’adjudicatari. 

L’ajuntament facilitarà un llistat del personal i horari de treball adscrit actualment a aquesta  

contracta. Aquesta distribució inicialment serà fixa, i qualsevol canvi es realitzarà sota la  

supervisió i aprovació de l’Ajuntament.

Si la proposta de modificació la fa l’adjudicatari, haurà de ser comunicada a l’Ajuntament i  

autoritzada per aquest. En cas que provingui de l’Ajuntament haurà de comunicar-ho a  

l’adjudicatari perquè aquest procedeixi a fer els canvis pertinents.

En les seves ofertes els concursants, independentment de la constitució dels equips que  

portin a terme directament els treballs  de neteja i  de com es distribueixin els diferents  

equips  en  funció  del  pla  de  treball  que  es  proposi  realitzar,  indicaran  els  aspectes  

d'organització de les seves propostes, precisant en particular:

Planificació operativa

Dins de l'organització,  els  concursants hauran de preveure uns dispositius àgils  per  la  

planificació operativa que permetin:

- Amb temps  de resposta  curta,  ajustar  els  treballs  a  realitzar  a  les  necessitats  del  

moment i entre elles, les sol·licitades per l’Ajuntament.

- Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre que pugui augmentar la productivitat i la  

qualitat de les prestacions.

- Proporcionar a temps totals les dades sol·licitades per l’Ajuntament per a portar a fi  

controls dels serveis, així com la oportuna justificació dels serveis realitzats.

- Obtenir  de  l’Ajuntament,  abans  de  l'execució,  els  acords  necessaris  sobre  la  

planificació dels serveis.

I al seu punt  3.5. Descripció i Freqüència serveis, a fi i efecte d’establir unes pautes  

d’actuació mínimes, identifica les tasques i periodicitats dels treballs a desenvolupar,  

identificant aquells que es fan de forma diària, setmanal, i quinzenals, mensuals, etc,  
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per  assolir  un  bon estat  de neteja  dels  edificis.  Que en el  cas  de les  escoles  es  

desenvolupen totes elles fora d’horari lectiu.

“3.5. Descripció i Freqüència serveis.

A fi  i  efecte d’establir  unes pautes d’actuació mínimes,  s’estableix  una freqüència dels  

serveis a realitzar.

Diàriament

- Aireig i ventilació.

- Escombrar  el  terra  d'oficines,  sales,  aules,  menjadors,  despatxos,  escales,  

passadissos, entrades als edificis, vestíbuls i altres departaments, amb “mop-sec” o  

semblant, tractat amb productes captadors de la pols tots els paviments

- Paviment de granit artificial, mosaic hidràulic, marbre, gres i ceràmica:

- Raspallar i fregar pel sistema sec - humit - mullat.

- Fregat humit amb baietes.

- Mopa.

- Paviments sintètics, termoplàstics o similars:

- Fregat humit amb baieta.

- Gasa humida (mop-sec).

- Fregar el paviment amb aigua i productes desinfectants de les aules, oficines,  sales de  

professors i gimnàs, menjadors (menjadors només policia local).

- Mantenir la lluentor a vestíbuls i zones de pas.

- Neteja de la pols de les taules, prestatges, radiadors, despatxos i mobiliari en general,  

amb draps captadors de la pols.

- Buidar i netejar les papereres.

- Netejar  i  desinfectar  a  fons els  wàters,  urinaris,  rentamans,  vidres,  miralls,  dutxes,  

aixetes de les instal·lacions sanitàries, aplicant desinfectants i ambientador.

- Netejar i desinfectar vestuaris i taquilles.

- Treure les taques de les portes, vidres, armaris,  arxius, parets,  etc.  amb productes  

adequats.

- Netejar els passamans de les baranes.

- Rentar les lleixes de guix.

- Netejar la pols de prestatgeries.

- Netejar els patis i espais exteriors.

- Buidar les papereres.

- Escombrar de paviments dels porxos i voravies interiors que volten els edificis.

Setmanalment

[...]”
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Necessitats derivades de l’aplicació del Pla d’actuació per al curs 2020 – 2021  

per  a  centres  educatius  en  el  marc  de  la  pandèmia  per  COVID-19,  front  els  

recursos disponibles adscrits al contracte   del servei de neteja   i actual.

Segons les clàusules del PPT identificades al punt anterior, i l’oferta presentada per  

l’empresa adjudicatària del servei, que regeixen el contracte, es constata que el servei  

de neteja en vigor no es va dissenyar per realitzar, en cada centre escolar, la neteja  

diària  i  durant  l’horari  lectiu  de les zones  d’ús  més freqüent,  o  de les zones  d’ús  

alternatiu per diferents grups d’alumnes en un mateix dia. Si no que es va dissenyar  

per fer la neteja diària, però una vegada concloses les classes i que l’edifici estiguis  

buit,  i  per  tant  actualment  el  contracte  no disposa dels  recursos materials  ni  

personals suficients per poder fer-les front.

D’altra banda el Pla d’actuació per al curs 2020 – 2021 per a centres educatius en el  

marc de la pandèmia per COVID-19, estableix que per tal que el curs 2020 - 2021 es  

pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la  

salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret  

de tots infants i joves a una educació de qualitat, cal garantir la desinfecció freqüent  

d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les  

escales, etc. I que en el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida  

entre diferents grups cal preveure que en cada canvi  de grup cal fer  una neteja i  

desinfecció  i  la  ventilació  abans  de  l’ocupació  de  l’espai  per  un  altre  grup.  Això 

implica l’execució d’aquestes tasques de forma diària i sempre dins de l’horari  

lectiu, i per tant la necessitat d’incorporar nou personal de neteja al contracte  

actual.

L’empresa LIMASA MEDITERRANEA SA, a petició del departament d’Espai Públic i  

Serveis  Municipals  de l’Ajuntament  ha redactat  per  cada centre escolar  el  “Pla de  

ventilació, neteja i desinfecció”. En aquest document i de forma personalitzada s’han  

establert  els  procediments  a  implementar  en  els  treballs  de  neteja  i  desinfecció  

rutinària, seguint les pautes marcades per la Generalitat de Catalunya.

Així mateix el pla de ventilació, neteja i desinfecció té en compte les noves necessitats  

de neteja, els productes, les mesures de protecció individual i el personal necessari  
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per la seva execució. I identifica els dies de treball, horaris i nombre d’operàries que  

l’executen. En aquest sentit queda palès que els serveis que es poden atendre amb 

els personal actual són únicament aquells que es desenvolupen fora de l’horari lectiu, i  

que per atendre als serveis de neteja durant la presencia del alumnes a les aules  

s’haurà de reforçar el servei amb una operari per centre.

De forma concreta el pla de ventilació, neteja i desinfecció de cada centre especifica:

Escola Joan Juncadella

La neteja i desinfecció de les instal·lacions es realitzarà de dilluns a divendres:

- Horari condicionat a incloure reforç d’una operària de 09.00 a 12:30 i de 14:30 a  

16:00 de dilluns a divendres per la desinfecció continuada dels espais utilitzats  

successivament  per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos  

multi  activitats,  sales  de  reunions  amb  reunions  successives,  zones  d’elevada 

freqüència de pas i recepció, etc.

- 1 operària els dilluns de 06.00 a 08.00 i dimarts a divendres de 07.00 a 09.00 per  

la neteja dels gimnàs i els vestuaris. Aquest servei es realitzarà amb el personal  

adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 3 operàries de dilluns a divendres de 16.30 a 22.00. Aquest servei es realitzarà  

amb el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 17.00 a 22.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

 

Escola la Guardia

La neteja i desinfecció de les instal·lacions es realitzarà de dilluns a divendres:

- Horari condicionat a incloure reforç d’una operària de 09.00 a 12:30 i de 14:30 a  

16:00 de dilluns a divendres per la desinfecció continuada dels espais utilitzats  

successivament  per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos  

multi  activitats,  sales  de  reunions  amb  reunions  successives,  zones  d’elevada 

freqüència de pas i recepció, etc.

- 2 operàries de 15.30 a 22.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà  

amb el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

Escola la Vinyala

La neteja i desinfecció de les instal·lacions es realitzarà de dilluns a divendres:
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- Horari condicionat a incloure reforç d’una operària de 09.00 a 12:30 i de 14:30 a  

16:00 de dilluns a divendres per la desinfecció continuada dels espais utilitzats  

successivament  per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos  

multi  activitats,  sales  de  reunions  amb  reunions  successives,  zones  d’elevada 

freqüència de pas i recepció, etc.

- 1 operària de 07.00 a 08.00 i de 15.00 a 22.00 de dilluns a divendres.  Aquest  

servei es realitzarà amb el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 15.30 a 22.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 16.00 a 22.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 18.00 a 22.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

Escola Sant Antoni

La neteja i desinfecció de les instal·lacions es realitzarà de dilluns a divendres:

- Horari condicionat a incloure reforç d’una operària de 09.00 a 12:30 i de 14:30 a  

16:00 de dilluns a divendres per la desinfecció continuada dels espais utilitzats  

successivament  per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos  

multi  activitats,  sales  de  reunions  amb  reunions  successives,  zones  d’elevada 

freqüència de pas i recepció, etc.

- 1 operària de 15.00 a 23.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 18.00 a 23.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 19.30 a 22.00 dimecres. Aquest servei es realitzarà amb el personal  

adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

Escola Sant Jordi

La neteja i desinfecció de les instal·lacions es realitzarà de dilluns a divendres:

- Horari condicionat a incloure reforç d’una operària de 09.00 a 12:30 i de 14:30 a  

16:00 de dilluns a divendres per la desinfecció continuada dels espais utilitzats  

successivament  per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos  
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multi  activitats,  sales  de  reunions  amb  reunions  successives,  zones  d’elevada 

freqüència de pas i recepció, etc.

- 1 operària de 15.00 a 22.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 15.30 a 22.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 17.00 a 19.30 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

Escola Sant Josep

La neteja i desinfecció de les instal·lacions es realitzarà de dilluns a divendres:

- Horari condicionat a incloure reforç d’una operària de 09.00 a 12:30 i de 14:30 a  

16:00 de dilluns a divendres per la desinfecció continuada dels espais utilitzats  

successivament  per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos  

multi  activitats,  sales  de  reunions  amb  reunions  successives,  zones  d’elevada 

freqüència de pas i recepció, etc.

- 2 operàries de 15.00 a 23.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà  

amb el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 16.30 a 22.00 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 17.00 a 19.30 de dilluns a divendres. Aquest servei es realitzarà amb 

el personal adscrit actual al contracte de neteja d’edificis.

- 1 operària de 16.30 a 19.00 de dilluns a divendres en la planta baixa del pavelló  

antic  Sant  Josep.  Aquest  servei  es realitzarà  amb el  personal  adscrit  actual  al  

contracte de neteja d’edificis.

Segons  allò  establert  al  PPT,  als  requeriments  del  departament  d’Educació  de  la  

Generalitat de Catalunya vers la ventilació, neteja i desinfecció dels centres escolar  

per garantir el desenvolupament del curs 2020 – 2021 en el marc de la pandèmia per  

COVID-19, i els plans sectorials que se’n deriven, es constata que,  per atendre les 

noves necessitats per la desinfecció continuada dels espais utilitzats successivament  

per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, multi activitats, sales  

de reunions amb reunions successives, zones d’elevada freqüència de pas i recepció,  

etc,  es necessari  modificar el  contracte actual  del  servei  de neteja integral  dels  

centres  escolars,  biblioteca  municipal  Les  Voltes,  Forn  Romà  i  Policia  Local  de  
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l'Ajuntament,  expedient  G0342014000012,  per  incloure  les  despeses  derivades 

d’incorporació de sis operaris/ies de 09.00 a 12:30 i de 15:30 a 16:30 de dilluns a  

divendres, des del 14 de setembre de 2020, fins a la finalització del contracte  

establert el 18 de desembre de 2020.

S’annexa al present informe els plans de cada centre educatiu referents al “Pla de  

ventilació  neteja i  desinfecció” redactat conjuntament entre el departament d’Espai  

Públic i Serveis Municipals de l’Ajuntament i l’empresa LIMASA MEDITERRANEA SA  

com adjudicatària del servei de neteja d’aquests edificis. 

Variació  de  l’import  anual  de  despesa  que  representa  la  modificació  del  

contracte.

El  contracte  actual  està  adjudicat  per  un  import  de  428.759,49  €/any,  més  l’IVA 

corresponent  del  21% de 90.039,49  €/any,  fent  un  total  de  518.798,98  €/any  IVA  

inclòs.

Les hores de treball anuals totals adscrites als diferents centres de treball representen  

un total de 34.436,2 repartides en segons els centres en:

Policia local 2.253,2

Forn romà    600,0

Biblioteca municipal les Voltes 2.028,0

Escola la Guardia 3.145,5

Escola Sant Antoni 3.269,0

Centre cívic Mare de Deu del Rocio 3.381,5

Escola Joan Juncadella 4.677,5

Escola Sant Josep 5.258,5

Escola Sant Jordi. 4.542,5

Escola la Vinyala 5.280,5

Segons el  preu anual  del contracte i  les hores anuals  d’execució adscrites a cada 

centre, ens atorga un preu unitari de 12,45 €/h, més l’IVA corresponent del 21% de  

2,61 €/h, fent un total de 15,06 €/h, IVA inclòs.
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Tal  i  com  s’estableix  als  plans  de  ventilació,  neteja  i  desinfecció  de  cada  centre  

escolar, s’estima necessari reforçar amb una operaria per centre, (6 operaris/ies en  

total),  de 09.00 a 12:30 i de 14:30 a 16:00, (5 hores al dia) de dilluns a divendres (5  

dies a la setmana), en el període comprés entre el 14 de setembre de 2020, fins a la  

finalització del contracte establert el 18 de desembre de 2020 (14 setmanes). Aquesta 

previsió fa un total de; 6 operaries x 5 hores/dia + 5 dies/setmana x 14 setmanes =  

2.100 hores per totes les escoles, repartides en 350 hores per cada centre escolar.

Segons el preu hora establert de 12,45 €/h, i el nombre d’hores totals a executar de  

2.100  hores; l’import  total  del  de  la  modificació  del  contracte  s’estableix  en  

26.145,00 €, més l’IVA corresponent del 21% de 5.490,45 €, fent un total de 31.635,45  

€, IVA inclòs.

L’import inicial del contracte, tenint en compte només els 4 anys de durada, i per tant  

sense  les  dues  pròrrogues  aprovades  ascendeix  a  1.609.794,03  €,  IVA  exclòs.  

D’acord amb aquesta quantitat, l’import de 26.145,00 €, IVA exclòs, corresponent a la 

modificació del contracte representa un increment del 1,624%, respecte al preu  

total del contracte.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, a l’article 159, punt 3, apartat Desè, d),  

s’estableix  que és  competència  de l’ens  local   cooperar  amb l'Administració  de la  

Generalitat  en  la  creació,  la  construcció  i  el  manteniment  dels  centres  educatius  

públics. Així mateix a l’article 164.1 s’estableix que  la conservació, el manteniment i la  

vigilància dels edificis destinats a les escoles i als centres públics especialitzats a què  

fa referència l'article 81 corresponen al municipi on es troben situats. 

"Article 159 

Competències dels ens locals

1. Els municipis participen en el govern dels centres educatius que presten el Servei d'Educació de  

Catalunya per mitjà de la presència en els consells escolars, i també en la programació general de  

l'ensenyament, sens perjudici de les altres competències que els atribueix l'apartat 3.

2. Els ens locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el Departament, d'acord amb  

la programació de l'oferta educativa.

3. Correspon als municipis:

a) Participar en les funcions que corresponen a l'Administració de la Generalitat  en els diferents  

aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents:
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Primer. La determinació de l'oferta educativa de l'àmbit territorial pels procediments establerts per  

reglament. 

Segon. El procés d'admissió en els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya de llur  

territori, per mitjà, si escau, de les oficines municipals d'escolarització.

Tercer. L'establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats extraescolars  

promogudes per l'Administració educativa, i la coordinació d'aquestes activitats.

Quart. La programació dels ensenyaments de formació professional  i  la coordinació amb l'entorn  

territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el compromís  

educatiu de tota la societat.

Cinquè. La vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria.

Sisè. L'aplicació dels programes d'avaluació, i el coneixement dels resultats.

Setè. La promoció i l'aplicació de programes dirigits a alumnes de famílies d'immigrants o transeünts.

Vuitè. L'establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i  

pares d'alumnes per a estimular i donar suport a les famílies en el compromís amb el procés educatiu  

dels fills.

Novè. El desenvolupament de programes de qualificació professional inicial.

Desè. La determinació del calendari escolar.

b) Organitzar i gestionar els centres propis.

c) Gestionar l'admissió d'alumnes en els ensenyaments del primer cicle d'educació infantil, i establir-

ne el procediment i els barems, d'acord amb el que estableix l'article 47.6.

d) Cooperar amb l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment dels  

centres educatius públics.

 e) Garantir la coordinació dels serveis socials amb els serveis educatius amb l'objectiu de vetllar per  

l'interès superior de l'infant.

f) Vetllar pel compliment d'aquesta llei i de la normativa que la desplega.

4. A petició dels ens locals, i d'acord amb la programació educativa, es poden delegar competències  

per a crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer cicle d'educació infantil,  

ensenyaments artístics o educació d'adults.

5. Els consells comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador  

escolar i d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

6. Els municipis, per a exercir les competències en matèria d'educació, poden rebre suport, sens  

perjudici del que estableix l'apartat 5, dels altres ens locals.

[…]

Article 164 

Conservació, manteniment i vigilància d'edificis destinats a centres educatius públics

   1.  Sens  perjudici  d'altres  modalitats  de  col·laboració  que  es  puguin  establir,  la  conservació,  el  

manteniment i la vigilància dels edificis destinats a les escoles i als centres públics especialitzats a  

què fa referència l'article 81 corresponen al municipi on es troben situats. 

 

Això no obstant, el Departament és competent en les obres i les actuacions de reforma, ampliació o  

adequació i  millora d'aquests centres educatius, i les finança. Els edificis esmentats no es poden  

destinar a altres serveis o activitats sense l'acord del Departament.
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2. L'Administració educativa ha d'assumir la part de les despeses corresponent si per necessitats  

d'escolarització  ha  de  destinar  els  edificis  a  què  fa  referència  l'apartat  1  a  impartir  educació  

secundària obligatòria o formació professional. En el supòsit d'afectacions parcials, s'ha d'establir el  

conveni de col·laboració corresponent."

Llei 9/2017, de contractes del Sector Públic  . Art. 190.

La tramitació de la modificació del contracte està recollida a l’article 190 de la  Llei  

9/2017, de contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), que estableix que dins  

dels  límits  i  amb  subjecció  del  requisits  assenyalats  a  la  present  llei,  l’òrgan  de  

contractació  ostenta la  prerrogativa  de modificar  els  contractes per  raons d’interès  

públic.

“Artículo 190. Enumeración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano  
de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas  
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar  
su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las  actividades  
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites  
establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de  
inspección  podrán  implicar  un  derecho  general  del  órgano  de  contratación  a  inspeccionar  las  
instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades,  
salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de 
las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de  
forma expresa y detallada en el expediente administrativo.”

En aquest sentit es considera que el servei de neteja d’edificis, i en especial el de  

neteja  dels  centres  escolars  són  serveis  públics  essencials  de  prestació  

obligatòria,  per  donar  compliment  allò  establert  pel  departament  d’educació  de la  

Generalitat  de Catalunya al  Pla  d’actuació  per al  curs 2020 – 2021 per  a centres  

educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, on s’estableixen les bases per tal  

que el  curs 2020 -  2021 es pugui  reprendre  amb les màximes garanties,  buscant  

l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta  

gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. A tal  

efecte  es considera necessari i convenient la modificació del contracte del servei de  

neteja integral  dels  centres escolars,  biblioteca municipal  Les Voltes,  Forn Romà i  

Policia Local de l'Ajuntament, expedient G0342014000012, per incloure les despeses 

derivades de les tasques de ventilació, neteja i desinfecció freqüent de les zones d’ús  

comú a les escoles públiques per fer front a la pandèmia per COVID-19.
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Llei 9/2017, de contractes del Sector Públic  . Art. 191.

Per a la tramitació de la modificació s’han considerat els supòsits d’acord amb el que  

estableix l’article 191 punt 1 i punt 3.b)  de la LCSP.

“Artículo 191. Procedimiento de ejercicio.
1.  En  los  procedimientos  que  se  instruyan  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las  
prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.
[…]
3.  No  obstante  lo  anterior,  será  preceptivo  el  dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los  
contratos que se indican a continuación:
a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte  
del contratista.
b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas  
administrativas particulares y su cuantía,  aislada o conjuntamente,  sea superior a un 20 por  
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de  
euros.
[…]”

S’ha donat audiència al contractista, el qual, ha presentat escrit en el que accepta la  

modificació del contracte en els termes establerts al present informe.

La  present  modificació  no  esta  prevista  en  el  plec  de  clàusules  administratives  

particulars, i la seva quantia (26.145 €) com s’ha justificat anteriorment representa un  

increment de forma aïllada del 1,624%, i  de forma conjunta incloent  la modificació  

aprovada en sessió plenària en data 19 d’abril de 2018, tal i com consta a l’apartat  

d’antecedents  d’aquest  informe,  (67.575,62 +  26.145)  representa  un increment  del  

5,821%. Per tant queda justificat que la modificació tant aïllada, com conjunta és  

inferior al 20% del preu inicial del contracte, i el seu preu és inferior a 6.000.000  

€.

La present modificació no s’inclou dins dels supòsits que estableix l’article 191.3.b de  

LCSP, i la seva tramitació no requereix del dictamen preceptiu del Consejo de Estado  

o  òrgan  consultiu  equivalent  de  la  Comunidad  Autónoma  que  estableix  el  mateix  

article.

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós  

de la Llei de contractes del sector públic  . (TRLSC) Art. 107.

L’article 107 del  TRLCSP regula quan i amb quines condicions es podran realitzar  

modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars.

“Article 107. Modificacions no previstes en la documentació que regeix la licitació. 
1. Les modificacions no previstes en els plecs o en l’anunci de licitació només es poden portar a  
terme quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:
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a)  Inadequació  de  la  prestació  contractada  per  satisfer  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  
mitjançant  el  contracte  a  causa  d’errors  o  omissions  en  la  redacció  del  projecte  o  de  les  
especificacions tècniques. 
b)  Inadequació  del  projecte  o  de  les  especificacions  de  la  prestació  per  causes  objectives  que  
determinin  la  seva  falta  d’idoneïtat,  consistents  en  circumstàncies  de  tipus  geològic,  hídric,  
arqueològic, mediambiental o semblants, posades de manifest després de l’adjudicació del contracte  
i que no eren previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona 
pràctica professional en l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 
c)  Força  major  o  cas  fortuït  que  facin  impossible  la  realització  de  la  prestació  en  els  termes  
inicialment definits. 
d) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre que  
la  seva  disponibilitat  en  el  mercat,  d’acord  amb l’estat  de  la  tècnica,  s’hagi  produït  després  de  
l’adjudicació del contracte. 
e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de 
seguretat o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del contracte. 

2. La modificació del  contracte acordada de conformitat amb el que preveu aquest article no pot  
alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació i s’ha de limitar a introduir les variacions  
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 

3. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, s’entén que s’alteren les condicions essencials de  
licitació i adjudicació del contracte en els casos següents: 
a) Quan la modificació variï substancialment la funció i les característiques essencials de la prestació  
inicialment contractada. 
b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal com aquesta relació  
va quedar definida per les condicions de l’adjudicació. 
c)  Quan per  portar  a  terme la  prestació  modificada sigui  necessària  una habilitació  professional  
diferent de l’exigida per al contracte inicial o unes condicions de solvència substancialment diferents. 
d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el 10 per cent del  
preu d’adjudicació del contracte; en el cas de modificacions successives, el conjunt de modificacions  
no pot superar aquest límit. 
e) En qualssevol  altres casos en què es pugui presumir que, si s’hagués conegut prèviament la  
modificació, haurien concorregut al procediment d’adjudicació altres interessats, o que els licitadors  
que hi van prendre part haurien presentat ofertes substancialment diferents de les formulades.”

L’article 107, punt 1 apart b estableix les que les modificacions no previstes en el plec  

de clàusules administratives particulars només es podran realitzar si hi ha inadequació  

de les especificacions de la prestació per causes objectives que determinin la seva  

falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic,  

mediambiental  o  semblants,  posades  de  manifest  després  de  l’adjudicació  del  

contracte i que no eren previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida  

d’acord  amb una bona  pràctica  professional  en  l’elaboració  de  les  especificacions  

tècniques. En aquest sentit tal i com es descriu als apartats anteriors la necessitat de  

la modificació del contracte té per objecte dotar dels efectius necessaris per realitzar  

les tasques de ventilació, neteja i desinfecció dels espais compartits i d’ús freqüent  

durant els horaris lectius dels centres escolars, tasques essencials per fer front a la  

pandèmia per la COVID-19 i contenir la transmissió del virus, buscant l’equilibri entre  

protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la  

pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. Al 2014, moment  

en el que van redactar els plecs aquesta administració no podia preveure l’aparició  
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d’aquesta pandèmia i els efectes que provocaria al conjunt de la societat, i en especial  

vers el servei de neteja d’edificis.

L'article  107,  punt  2,  estableix  que  la  modificació  del  contracte  no  pot  alterar  les  

condicions  essencials  de  la  licitació  i  adjudicació  i  s’ha  de  limitar  a  introduir  les  

variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci  

necessària. A tal efecte la modificació contempla estrictament l’ampliació del servei en  

els  edificis  destinats  a  escoles  i  durant  l’horari  lectiu,  per  donar  cobertura  a  les  

necessitats  indispensables  de  neteja,  segons  els  plans  de  ventilació,  neteja  i  

desinfecció de cada centre escolar.

I segons els mateix article 107, la  modificació no provoca cap dels efectes enumerats  

al punt 3, ja que:

a. La  modificació  no  varia  substancialment  la  funció  i  les  característiques  

essencials de la prestació inicialment contractada, degut a que es realitzaran les  

mateixes tasques a les identificades als plecs i en els mateixos centres de treball  

que els adscrits al contracte en vigor

b. La modificació no altera la relació entre la prestació contractada i el preu, tal  

com aquesta relació va quedar definida per les condicions de l’adjudicació, degut a  

que el preu s’ha calculat mitjançant el preu unitari de €/hora de treball establert al  

contracte.

c. Per portar  a terme la prestació modificada no és necessària una habilitació  

professional diferent de l’exigida per al contracte inicial o unes condicions de  

solvència substancialment diferents, ja que les tasques a desenvolupar son les  

mateixes. 

d. Les modificacions del contracte no igualen o excedeixen, en més o en menys,  

el 10 per cent del preu d’adjudicació del contracte; en el cas de modificacions  

successives, el conjunt de modificacions no pot superar aquest límit, ja que la  

quantia de la modificació ascendeix a 26.145 €, com s’ha justificat anteriorment  

representa  un increment  de  forma aïllada  del  1,624%,  i  de  forma conjunta  

incloent la modificació aprovada en sessió plenària en data 19 d’abril de 2018,  

representa  un  increment  del  5,821%.  Per  tant  queda  justificat  que  la  

modificació tant  aïllada,  com conjunta és inferior  al  10% del preu inicial  del  

contracte,
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e. No  es  pot  intuir  qualsevol  altre  cas  en  el  que  d’haver  sigut  coneguda  

prèviament la modificació, la concurrència al procediment d’adjudicació hagués 

estat superior o els licitadors que van formar part haguessin presentat ofertes  

substancialment diferents, degut a que la concurrència va ser d’un total de 19  

empreses  que  coneixien  segons  la  documentació  publicada  al  perfil  del  

contractant la quantitat d’hores previstes al contracte, els períodes d’execució,  

les dades del personal subjecte a subrogació i  a més durant el  període de 

presentació  d’ofertes  es van realitzar  visites  a  diferents centres  objecte  del  

contracte 

Actualització import garantia definitiva

L’empresa adjudicatària haurà de reajustar la garantia definitiva per import de 1.307,25  

€, corresponent al 5% del preu de modificació del contracte, IVA exclòs.

Subrogació de personal

L’artícle 74 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de  

Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi número 79002415012005), estableix que  

només seran objecte de subrogació el personal en actiu que realitzin el seu treball en 

la  contracta  amb  una  antiguitat  mínima  dels  quatre  últims  mesos  anteriors  a  la  

finalització  efectiva  del  servei,  sigui  quina  sigui  la  modalitat  del  seu  contracte  de  

treball,  amb  independència  que,  amb  anterioritat  a  l'esmentat  període  de  quatre  

mesos, haguessin treballat en una altra contracta.

El  període  considerat  dins  l’ampliació  és  inferior  als  4  mesos,  i  per  tant  aquest  

personal no serà objecte de subrogació en el moment de finalització del contracte.

CONCLUSIÓ

De tot l’exposat anteriorment, es proposa:

Primer.- Aprovar l’increment de la despesa per import de 31.635,45 € IVA inclòs, que  

comporta  la  modificació  del  contracte  del  servei  de  neteja  integral  dels  centres  

escolars, Biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de Sant Vicenç  

dels Horts, a càrrec de la partida pressupostària 210 323 22700.

Segon.- Aprovar la modificació del contracte del servei de neteja integral dels centres 

escolars, Biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de Sant Vicenç  
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dels Horts, per l’ampliació del servei en 2.100 hores, derivades de la incorporació als  

centres escolars públics d’infantil i primaria; Joan Juncadella, Sant Josep, Sant Jordi,  

Sant Antoni, La Guardia i la Vinyala, d’un total de 6 operaris/ies, de 09.00 a 12:30 i de 

14:30 a 16:00, de dilluns a divendres, del 14 de setembre, fins a la finalització del  

contracte establert el 18 de desembre de 2020.

Tercer.- Comunicar a l’empresa adjudicatària que amb anterioritat a la formalització de  

la  modificació  del  contracte  haurà  de reajustar  la  garantia  definitiva  per  import  de  

1.307,25 €, corresponent al 5% del preu de modificació del contracte.

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa LIMASA MEDITERRANEA SA i al  

Departament d’economia.

No obstant això, l’òrgan competent de l’Ajuntament adoptarà l’acord que consideri més  

convenient.”

Consta a l’expedient que és voluntat tant de l’empresa com de l’Ajuntament la  
modificació del contracte en els termes que descriu l’informe del tècnic i que  
recollirà la formalització de la modificació contractual. Vist l’informe favorable  
de l’Interventor municipal que s’adjunta a aquest expedient.

Consta en l’expedient informe de la Secretaria de l’Ajuntament.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar l’increment de la despesa per un import de 31.635,45 € IVA  
inclòs, que comporta la modificació del contracte, resultant un import màxim de  
contracte de  550.434,33 € IVA inclòs, a càrrec a la partida pressupostària  
2020 110 2313 22700:Actuacions estat alarma COVID-19. 

Segon.-  Aprovar  la  modificació  del  contracte,  de  conformitat  amb  el  que  
determina  l’article  205  de  la  Llei  9/2017  de  Contractes  del  Sector  Públic  i  
segons la  motivació  que consta  en l’informe emès pel  cap d’espai  públic  i  
serveis municipals transcrit anteriorment. 

Tercer.-  Notificar  a  l’empresa  LIMASA  MEDITERRANEA,  SA  que  amb  
anterioritat a la formalització de la modificació del contracte, haurà de reajustar  
la garantia definitiva per import de 1.307,25 € corresponent al 5% de l’import de  
la modificació del contracte en el que respecta a la seva quantitat. 
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Quart.-  Requerir a l’empresa adjudicatària, en un termini màxim de deu dies  
hàbils, per tal de formalitzar la modificació del contracte.

Cinquè.-  Comunicar  aquest  acord  al  Departament  d’Economia  d’aquest  
Ajuntament 

Sisè.- Ratificar aquest acord al proper Ple que se celebri a la Corporació.” 

9.0.2 Ratificar l’acord de rectificació d’error material a l’annex I del plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el contracte de servei de 
neteja integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament,  aprovat 
per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  30  de  juliol  de  2020. 
(CTOH2020000002)

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

Expedient  número: CTOH2020000002  Contracte,  mitjançant  procediment 
obert harmonitzat, de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals. 
Tràmit relacionat: Ratificar l’acord de rectificació d’error material a l’annex I del 
plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte de servei 
de neteja integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2020.

En data 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la rectificació 
d’error material a l’annex I del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix el contracte de servei de neteja integral de diferents edificis municipals 
de l’Ajuntament, biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de 
l'Ajuntament.

Vist que aquest acord ha d’ésser ratificat pel proper Ple que se celebri  a la 
Corporació.

El Ple amb aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Únic.-  Ratificar l’acord de rectificació d’error material  a l’annex I del plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el contracte de servei de neteja 
integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament, aprovat per la Junta de 
Govern Local de data 30 de juliol de 2020:



Ple 17/09/2020

“Expedient  número: CTOH2020000002  Contracte,  mitjançant  procediment  
obert harmonitzat, de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals. 
Tràmit relacionat: Rectificar l’error material a l’annex I del plec de clàusules  
administratives particulars que regeix el contracte de servei de neteja integral  
de diferents edificis municipals de l’Ajuntament..

En data 18 de juny de 2020 el Ple municipal va aprovar l’inici de la licitació  del  
contracte  de  serveis  de  neteja  integral  de  diferents  edificis  municipals  de  
l’Ajuntament,  mitjançant  procediment  obert  harmonitzat,  tramitació  ordinària,  
així com la documentació contractual. Publicat al perfil del contractant el 25 de  
juny de 2020.

En data 24 de juliol de 200.20 el cap d’espai  públic i  serveis municipals ha  
emès l’informe, que consta a l’expedient, del qual es desprèn la necessitat de  
rectificar  un  error  material  a  l’apartat  w de l’Annex I  del  Plec  de clàusules  
administratives particulars. 

Vist  que l’article  109.2 de la Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  determina que les  
administracions públiques puguin rectificar en qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en  
els seus actes.

Consta informe de la secretària accidental.

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

ACORDS

Primer.- Rectificar d’ofici, de conformitat amb el que determina l’article  109.2  
de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre i en base a l’informe emès pel Cap d’espai  
públic  i  serveis  municipals  i  que  s’adjunta  al  present  acord,  l’apartat  w de 
l’Annex  I  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars,  aprovat  pel  Ple  
municipal de 18 de juny de 2020. 

Segon.-  Publicar la rectificació al perfil  de contractant i  al DOUE i tornar a  
indicar  el  còmput  de  35  dies  de  termini  de  presentació  de  propostes  a  la  
licitació.

Tercer.- Ratificar el present acord al proper Ple que se celebri a la Corporació”. 

10.0.0 ESPORTS
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10.0.1 Aprovar l’inici de l’expedient de resolució de la concessió demanial 
de l’espai destinat a bar-restaurant a l’edifici del camp de futbol municipal 
“La Barruana". (G0292014000015)

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

Expedient número: G0292014000015 Contractació de la concessió demanial 
de l'espai destinat a bar-restaurant a l'edifici del camp de futbol municipal 'La 
Barruana'. 
Tràmit relacionat: Aprovar l’inici de l’expedient de resolució de la concessió 
demanial  de  l’espai  destinat  a  bar-restaurant  a  l’edifici  del  camp  de  futbol 
municipal “La Barruana”.

Per acord de Ple municipal de data 20 de març de 2014, es va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’espai destinat a bar-restaurant 
a l’edifici del camp de futbol municipal “La Barruana”.

En el Ple de data 18 de setembre de 2014 es va ratificar l’acord, de la Junta de 
Govern Local de data 25 de juliol de 2014, en què s’aprovava l’adjudicació de 
l’esmentada  licitació  de  la  concessió  demanial  al  senyor  Angel  José  Arcas 
Jurado; per una durada de 15 anys, preveient-se que a la finalització d’aquest 
termini  l’Ajuntament  podria  prorrogar  al  cessionari  per  períodes  de  2  anys 
sense que la durada màxima de la concessió superés els 25 anys. El cànon 
anual un cop adjudicada la concessió es va establir en 12.600 € (impostos no 
inclosos) , a raó de 1.050 € mensuals, actualitzant-se anualment d’acord amb 
Índex de Preus de Consum de l’Estat.

En data 20 de desembre del 2018 el Ple municipal va ratificar l’acord, de Junta 
de Govern Local de data 16 de novembre del 2018, d’autorització expressa de 
cessió de la concessió demanial de l’espai destinat a bar-restaurant a favor del 
senyor  Juan  de  Dios  del  Barrio  Cabanillas,  condicionat  a  l’aportació  de  la 
documentació  exigida,  subrogant-se  aquest  en  la  totalitat  dels  drets  i 
obligacions derivats de la concessió demanial.

La documentació i dipòsit de l’aval es va fer efectiva en diferents instàncies 
completant-se en la seva totalitat en data 28 de març de 2019.

Vistos els informes emesos  pel tècnic d’Esports, responsable de la concessió, 
del qual es desprèn, que el senyor del Barrio Cabanilles ha deixat de pagar el  
cànon  en  diverses  ocasions,  essent  les  quantitats  impagades,  a  data  de 
l’informe i  pel  període gener 2019 a juliol  de 2020, de 20.471,55 €.  Aquest 
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proposa aprovar la urgència de l’acord i l’inici de procediment per a la resolució 
o extinció de la concessió demanial, sense imposició de penalitats, revertint la 
inversió feta en obres i instal·lacions en propietat de l’Ajuntament seguint allò 
establert  en  la  clàusula  I.12  de  l’esmentat  Plec.  A  més,  proposa  que 
l’Ajuntament  es  quedi  la  garantia  dipositada  per  a  fer  front  al  deute  que 
l’impagament del cànon ha provocat.

Vist  l’Informe  de  l’Interventor  municipal  de  data  7  de  setembre  2020,  en 
referència, entre altres, al deute i a l’aval dipositat en efectiu en data 28 de 
març de 2019.

Consta  en l’expedient  informe jurídic  de  la  Secretària  Accidental  en  el  que 
s’estableix  la  normativa  a  aplicar  tant  pels  aspectes  substancials  com  de 
procediment  en  a  l’extinció  de  l’esmentada  concessió  demanial,  amb 
confiscació de  la garantia definitiva i la reversió al patrimoni municipal de les 
obres i instal·lacions dutes a terme per l’adjudicatari en base a l’incompliment 
reiterat del concessionari de l’obligació d’abonar el cànon de la concessió.

El Ple amb aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Incoar expedient per resoldre, per causa imputable al senyor Juan de 
Dios del Barrio Cabanillas, la concessió demanial de de l’espai destinat a bar-
restaurant a l’edifici del camp de futbol municipal “La Barruana”, i determinar les 
conseqüències legals que se’n deriven,  en concret  l’extinció  de l’esmentada 
concessió  demanial,  la  confiscació  de  la  garantia  definitiva  i  la  reversió  al 
patrimoni municipal de les obres i instal·lacions dutes a terme per l’adjudicatari  
en base a l’incompliment reiterat del concessionari de l’obligació d’abonar el  
cànon de la concessió.

Segon.- Atorgar  tràmit  d’audiència  al  senyor  Juan  de  Dios  del  Barrio 
Cabanillas,  per un termini  de 10 dies hàbils des de la recepció del  present 
acord, per tal que aporti els documents o al·legui tot allò que cregui oportú.

Tercer.- Comunicar aquesta resolució als Departaments d’Esports, Intervenció i 
Secretaria.

11.0.0 Propostes dels grups municipals

11.0.1  Proposta  de  resolució  presentada  pels  grups  municipals  Sant 
Vicenç en Comú-Podem i Juntsx Sant Vicenç, sobre les actuacions de la 
monarquia i  del  rei  Joan Carles I  i  la  consulta  popular  sobre la  forma 
d'Estat.(M2412020000020)
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El President posa a votació aquest 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 
aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número: M2412020000020 Sobre les actuacions de la monarquia i 
del rei Joan Carles I i la consulta popular sobre la forma d'Estat. 
Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
JuntsxSant Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem , sobre les actuacions de la 
monarquia i del rei Joan Carles I i la consulta popular sobre la forma d'Estat.

La sortida del rei emèrit Joan Carles I del Palau de la Zarzuela el 2 d'agost de 
2020 i la seva posterior fugida als Emirats Àrabs Units, no és un tema personal, 
sinó que afecta la pròpia democràcia i a la prefectura de l'Estat. És també un 
indicatiu de l'obscurantisme de la Casa Reial durant més de quaranta anys.

Queda evidenciat que el rei emèrit va tenir una vida personal poc exemplar: va 
estar  implicat  en  dubtoses  operacions  financeres  i  que  alguns  dels  seus 
"amics" van acabar jutjats o a la presó, van ser poc difoses la seva implicació 
en  les  comissions  de  Kio,  així  com  la  compra  de  petroli  a  països  àrabs 
(declaracions  del  propi  conseller  delegat  de  CAMPSA),  la  venda  de  Banc 
Saragossà a Barclays etc.

Informativament, la monarquia va estar blindada i no hi va haver un control de 
la mateixa, com a institució, per part dels mitjans de comunicació, donant lloc a 
una  autèntica  impunitat,  com  assenyalava  el  periodista  Iñaki  Gabilondo: 
“Evidentment es va produir una complicitat amb la Prefectura de l'Estat que va 
acabar proporcionant una impunitat que no va ser un encert. Es va acceptar de 
fet que la Direcció de l'Estat abanderava la idea de la nova realitat democràtica 
i tothom va decidir no posar-ho en qüestió. Un cop passat, veiem que allò va 
constituir  un  greu  error  de  l'acció  periodística  mínima  del  control  de  les 
institucions ".

El rei emèrit Joan Carles recordava en els seus discursos de Nadal algunes 
línies d'actuació que haurien de seguir els càrrecs públics: «Treballar perquè 
l'honradesa sigui regla de conducta inexcusable» (2009). «Fomentar l'exercici 
de grans valors i virtuts com l'honradesa» (2010). «La llei és igual per a tots i 
l'exemplaritat  ha  de  ser  un  objectiu  per  als  càrrecs  públics»  (2011).  D’una 
manera similar ho feia Felip VI quan manifestava en la seva proclamació com a 
rei al juny de 2014: “La Corona ha d’observar una conducta íntegra, honesta i  
transparent”. Queda provat que aquesta conducta exemplar no s’ha produït per 
part de la Casa Reial.

El rei Joan Carles, com tots els ciutadans, té dret a la presumpció d'innocència, 
però aquest no és tema de debat. Respectant la presumpció d'innocència, el rei 
Felip VI li va retirar a la seva germana, la infanta Cristina, el títol de duquessa 
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de Palma pel  seu comportament  poc exemplar.  El  Ple  de Barcelona de l’1 
d'abril de 2016 va aprovar per unanimitat, també amb el vot de PSC, PP i Cs, 
retirar  tots  els  honors i  la  Medalla  d'Or  de la  ciutat  a  la  Infanta  Cristina.  I, 
respectant la presumpció d'innocència, el Ple de Palma de Mallorca va retirar 
per unanimitat el nom de Rambla dels Ducs de Palma el 8 de febrer de 2013, 
després de ser processada per delicte fiscal en el cas Nóos, abans del judici i  
sentència.

D'altra  banda,  no  estem parlant  de  "presumptes"  irregularitats  o  il·legalitats 
comeses pel  rei  Joan Carles I,  sinó de fets  provats  o establerts.  És un fet  
comprovat que el rei Joan Carles va crear una estructura opaca en 2008, a 
través de la Fundació Lucum a Panamà per operar des d'un compte en un banc 
suís. És un fet establert que va rebre 64.800.000 d'euros en aquest compte, 
que  procedia  de  l'Aràbia  Saudita  i  no  se  sap  en  quin  concepte.  És  un  fet 
comprovat que el rei Joan Carles va lliurar personalment a Ginebra un maletí 
amb 1,9 milions de dòlars a l'administrador de la seva fortuna, Arturo Fasana, 
detingut el 2009 en el cas Gürtel, perquè ho ingressés al banc suís Mirabaud,  
segons declaracions de Fasana a l'octubre de 2018, davant el fiscal suís. És un 
fet provat que Felip VI coneixia l'existència de Lucum des de març de 2019;  
que ell  mateix  figurava com a segon beneficiari  de  la  mateixa  i  que no va 
informar d'aquests fets ni a l'Agència Tributària ni a la ciutadania.

És un fet comprovat que Felip VI va aparèixer també com a tercer beneficiari de 
la  Fundació  Zagatka,  amb  seu  a  Luxemburg,  propietat  d'Álvaro  d'Orleans-
Borbó,  cosí  del  rei  Joan  Carles,  que  va  pagar,  entre  altres  despeses,  els 
viatges del rei Joan Carles a avions privats.

Davant d'aquests fets, que el mateix Felip VI va reconèixer el 16 de març de 
2020,  després  de  la  seva  publicació  a  The  Telegraph,  va  anunciar  que 
renunciava  a  l'herència  que  li  correspondria,  sabent  que  no  tindria  efecte 
pràctic fins a la mort del rei Joan Carles i  que retirava al seu pare 195.000 
euros  anuals que rebia  de el  pressupost  de  la  Casa Reial.  Tot  això  s’està 
investigat pel fiscal suís Yves Bertossa.

La mateixa Agència Tributària va denunciar aquests fets en el cas instruït pel 
jutge Diego de Egea i que ara, després del sobreseïment provisional, està en 
mans del jutge Manuel García Castejón, de l'Audiència Nacional. Així, quan De 
Egea  va  sol·licitar  informació  a  l'Oficina  Nacional  d'Investigació  de  Fraus 
(ONIF)  de  l'Agència  Tributària  el  4  de  setembre  de  2018,  va  respondre  a 
l'endemà: "Joan Carles de Borbó no ha presentat declaració informativa sobre 
els béns i drets, i va afegir: "Tampoc hi ha evidència que el Rei emèrit tingués 
comptes a l'exterior". És un fet comprovat que el rei Joan Carles no ha complert  
amb la declaració especial del Model 720, obligatori des de 2013 per prevenir el 
frau fiscal.

Després  de  51  anys  del  nomenament  de  Joan  Carles  Borbó  pel  dictador 
Francisco Franco s’ha demostrat que la monarquia és incompatible amb un 
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sistema democràtic- És un règim de per vida i hereditari, que no té en compte 
la voluntar popular perquè el rei, com a cap d’Estat, no és escollit pel poble en  
una elecció democràtica. Cal una ruptura democràtica d’aquest sistema i hem 
de decidir el nostre futur. Partint de l’existència d’una realitat plurinacional, cal 
iniciar processos constituents en les nacions de l’Estat, perquè la ciutadania 
pugui  decidir  sobre  el  model  polític  i  institucional  territorial  i  triar  la  forma 
d’Estat. Un principi democràtic, el que el poble decideixi, que cal aplicar per 
decidir si el poble vol continuar vivint en un país monàrquic o vol instaurar la III 
República.

Han estat molts els Ajuntaments i les institucions públiques que han retirat les 
distincions al rei Joan Carles I o que n’han demanat la seva retirada. La retirada 
del bust de Joan Carles I a Barcelona, la retirada del retrat del rei de la sala de 
Govern de la Comunitat Foral de Navarra o la petició del Diputat Basc Odón 
Elorza a Felip VI per a que retirés el títol vitalici de rei emèrit al seu pare Joan 
Carles I, en son exemples.

És clar  que,  tot  i  els  seus discursos, l'actuació del  rei  Joan Carles I  no és 
exemplar, ni honesta, ni legal, ni transparent. 

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

1. Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del 
franquisme.

2. Instar Joan Carles Borbó que retorni al patrimoni de l'Estat les partides 
econòmiques que ha rebut del Pressupost de la Casa del Rei des de 
2008, des que es va tenir coneixement de la constitució de la Fundació 
Lucum i l'obertura de comptes opacs a l'exterior.

3. Instar  el  Govern  de  l’Estat  a  que  es  constitueixi  una  Comissió  que 
investigui  sobre  els  ingressos  del  rei  Joan  Carles  en  concepte  de 
comissions i altres activitats econòmiques durant tot el seu regnat; sobre 
els béns i patrimoni de tots els membres de la Família Reial, així com 
dels  comptes  en  els  bancs,  alhora  que  es  reingressi  a  les  arques 
públiques tot el patrimoni aconseguit il·legalment.

4. Instar el Govern de l’Estat a que prengui mesures per a la derogació del 
delicte d'injúries a la Corona del Codi penal, utilitzat per a restringir la 
llibertat  d'expressió,  així  com  l’anul·lació  dels  processos  oberts  per 
presumptes  delictes  d'injúries  a  la  Corona  i  llibertat  dels  detinguts  i 
presos.

5. Instar el Govern de l’Estat a retirar a Joan Carles Borbó, per Decret, el 
títol de Rei.
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6. Instar  el  Govern  de  l’Estat  a  que  doni  una  explicació  sobre  la  seva 
participació  en  l'organització  de  la  fugida  del  rei  Joan  Carles  I  el  2 
d'agost, si hi va haver una despesa pública en l'organització de el viatge 
(avió, escorta etc.) i que en el futur no tingui cap tipus de partida pública 
per a les seves activitats privades.

7. Instar a totes les administracions i, en particular, a l'Ajuntament perquè 
la Comissió Municipal de Memòria Històrica i Democràtica, s'inclogui la 
retirada del Rei Joan Carles I de les Medalles, carrers, retrats, plaques, 
baix relleus i qualsevol tipus d'honor o distinció.

8. Instar el Govern de l’Estat perquè el CIS inclogui en els seus treballs de 
recerca una valoració sobre la monarquia, les activitats dels reis Joan 
Carles i Felip i la preferència per la monarquia o la república.

9. Instar  el  Govern  de  l’Estat  a  iniciar  els  processos  necessaris  per 
consultar els ciutadans i ciutadanes sobre la forma d'Estat: monarquia o 
república.

10.Transferir  aquests acords al  Parlament de Catalunya,  al  President  de 
Govern,  a  la  Presidenta  del  Congrés dels  Diputats  i  al  President  del 
Senat.

11.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Sant Vicenç 
en Comú-Podem, relativa a la disponibilitat dels romanents de tresoreria 
dels ens locals. (M2412020000021)

A les 22:37 hores marxa el regidor del grup municipal de JuntsxSant Vicenç 
senyor Joaquim Simón Aymerich.

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

Expedient  número:  M2412020000021 Relativa  a  la  disponibilitat  dels 
romanents de tresoreria dels ens locals. 
Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
Sant Vicenç en Comú-Podem i JuntsxSant Vicenç, relativa a la disponibilitat 
dels romanents de tresoreria dels ens locals.

Els  nostres  pobles  i  ciutats  estem  jugant  un  paper  transcendental  en  la 
resposta a la crisi  provocada per la COVID-19, incrementant la despesa en 
polítiques socials i d’urgència, ajudant els sectors econòmics més castigats per 
la  crisi  (els  col·lectius  més vulnerables,  la  restauració,  el  petit  comerç  i  de 
proximitat,  la  cultura,  ...)  i  estem  destinant  molts  recursos  en  polítiques 
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sanitàries i educatives, tot i que no són de la nostra competència, alhora que 
hem col·laborat amb el Govern de la Generalitat i de l’Estat cada vegada que 
se’ns ha demanat. 

Una resposta, exemplar i modèlica, sense incrementar els recursos, ja que ni el  
Govern de l’Estat ni el Govern de la Generalitat de Catalunya han destinat cap 
fons econòmic als Ajuntaments per contribuir a la lluita contra la pandèmia. 
Avui hem de continuar jugant un paper cabdal en la reactivació econòmica del 
país i en l’atenció dels col·lectius més vulnerables, amb l’objectiu de no deixar a 
ningú enrere, de la mateixa manera que hem de garantir la continuïtat de tots  
els serveis públics. 

En l'actual context social i econòmic, els romanents, els estalvis generats pels 
ajuntaments  han  de  servir  de  palanca  d'acció  contra  els  efectes  presents  i 
futurs de la pandèmia de la COVID-19. Aquest recurs és l'únic dels ens locals 
per a fer front a les despeses que la situació extraordinària està originant per 
als quals no hi ha dotació pressupostària ni des del Govern de l’Estat, ni des 
del Govern de la Generalitat i per tant s’han de considerar recursos financers 
imprescindibles. 

En definitiva, les despeses excepcionals que estem realitzant els ajuntaments 
poden esdevenir un desequilibri pressupostari que únicament podrà assumir-se 
amb els nostres propis romanents. 

Els  preceptes  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera limiten l'ús d'aquests estalvis, com a 
conseqüència dels condicionants que marquen les regles fiscals, és a dir, la 
regla de despesa i la estabilitat pressupostària. 
Els  ajuntaments  hem  denunciat  la  improcedència  de  la  Llei  Orgànica 
d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  financera  que  estableix 
condicionants i limitacions a la utilització per part de cada ens local dels seus 
respectius  superàvits.  Aquesta  circumstància  és  profundament 
antimunicipalista  tot  i  ser  els  ajuntaments  els  que,  en  virtut  dels  nostres 
superàvits  anuals,  hem servit  per  corregir  les  desviacions  del  sector  públic 
d’Espanya, garantint amb això el  compliment de l'objectiu del conjunt de les 
administracions públiques. 

El  passat  20 de març,  la  presidenta de la  Comissió  Europea,  anunciava la 
suspensió  del  Pacte  d'Estabilitat  i  Creixement  perquè  els  països poguessin 
gastar lliurement en funció de les seves necessitats, de manera que el govern 
de l’Estat podria haver operat una flexibilització de les regles fiscals, en base a 
la interrupció del Pacte d’Estabilitat europeu. 

En  aquesta  situació  d'extrema  gravetat,  si  es  pretenen  accionar  totes  les 
palanques financeres, dels quals disposa el sector local, hauria d’activar-se de 
manera  immediata  una  modificació  legislativa,  de  manera  que  l'ús  dels 
romanents de tresoreria puguin ser lliurement utilitzat per a despeses generals i  
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per inversions i no computin en les regles fiscals, tant en regla de despesa, 
com en l’estabilitat pressupostària. 

El dilluns 3 d’agost es va aprovar a la Junta de Govern de la FEMP “l’Acord per 
a  contribuir  des  dels  municipis  a  desenvolupar  una  mobilitat  sostenible, 
l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”. Un acord que va 
venir  precedit  de  nombroses negociacions i  ajornaments de la  convocatòria 
donada  la  intransigència  del  Ministeri  d’Hisenda  a  un  pacte  raonable  i 
beneficiós pels ens locals. L’acord es va adoptar únicament amb els vots del 
PSOE que va haver d’utilitzar el vot de qualitat de la presidència per tirar-ho 
endavant. 

Considerem que l’acord que va prendre la FEMP no anava en la direcció de 
l’impuls i apoderament del municipalisme que als darrers anys hem reivindicat. 
Tot el contrari, no només no fixaven l’objectiu de reforma o modificació de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, sinó que pretenien que els ens locals esdevinguin una mena de 
financera de l’Estat,  lliurant els recursos estalviats al  Ministeri  d’Hisenda els 
quals serien reintegrats als ajuntaments en un període de deu anys (15 anys 
segons el Reial Decret). 

L’acord ha tingut la seva concreció legislativa en el Reial decret llei 27/2020, de 
4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables 
a les entitats locals. 
Finalment  el  Ministeri  d’Hisenda  va  acceptar  la  creació  d’un  fons  de  3.000 
milions d’€ per a la recuperació econòmica i social, que es distribuiria entre tots 
els municipis d’acord amb la seva respectiva població de dret. Tot i la creació 
d’aquest fons, el decret va decaure al Congrés el 10 de setembre.

Davant  d’aquesta proposta recentralitzadora,  i  que vulnera l’autonomia local 
fem una crida a la unitat del municipalisme per continuar defensant en tot els 
àmbits  institucionals  mesures  de  flexibilització  de  l'impacte  de  l'estabilitat 
pressupostària i  regla de despesa en l'ús de el  romanent de tresoreria, que 
permetin  l'ús  dels  excedents  locals  per  a  les  despeses  derivades  de  la 
pandèmia i per als plans de reconstrucció. 

Queda pendent una agenda de reformes profundes en l'arquitectura legislativa 
local emmarcades en una segona descentralització, que legitimi el component 
polític de les entitats locals que incideixin en la transformació, reconegui el seu 
paper fonamental en la reconstrucció i els apoderi perquè puguin emprendre 
els principals reptes continguts en l'Agenda 2030. No hi pot haver millor manera 
de  recuperar  l'economia  i  rescatar  la  ciutadania  de  la  crisi  social  com  a 
conseqüència de l'emergència sanitària que habilitar els recursos necessaris 
per obrir un nou futur. 

El Ple aprova l’adopció del següent:
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ACORDS

PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a obrir un nou espai de negociació amb la 
FEMP  i  els  ens  locals  per  desbloquejar  els  romanents  de  tresoreria  dels 
Ajuntaments.

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a constituir un Fons Extraordinari 
COVID-19  de  5.000  milions,  que  és  la  dotació  aprovada  per  la  FEMP  en 
diversos  documents,  destinat  als  ens  locals  que  injecti  recursos  públics 
acceleradors de la recuperació social verda i solidària

TERCER.-  Instar al Govern de l’Estat a mantenir el fons del transport públic 
inclòs al Reial Decret que va decaure el passat 10 de setembre i a ampliar-lo.

QUART.-  Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions 
locals puguin disposar del superàvit durant tot l’actual mandat municipal i dels 
romanents  acumulats  per  a  destinar-los  a  mesures  per  a  la  reactivació 
socioeconòmica  de  les  respectives  comunitats  locals.  A  la  vegada,  que  es 
garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit 
estatal  extraordinari  anunciat per a la recuperació econòmica i  social  de les 
entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats. 

CINQUÈ.-  Instar  el  Govern de l’Estat  Espanyol  a  emprendre la  reforma del 
marc  legal  vigent  sobre  estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera, 
alhora de reformar la llei de bases de règim local i la llei d’hisendes locals.

SISÈ.-  Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  per  a  què  es  quantifiquin, 
conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de 
fer  front  les  administracions  locals,  per  serveis  impropis  derivats  de  la 
pandèmia i  per  les noves regulacions i  plans de desconfinament que s’han 
regulat  durant  aquests  mesos.  L’objectiu  d’aquesta  quantificació  és  que 
s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions 
locals d’unes despeses que no els corresponen. 

SETÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un Fons per a la reconstrucció 
social i econòmica local que contempli com a mínim 300 milions d'euros, per 
als Ajuntaments per tal que siguin més forts i amb més capacitat financera per 
poder assolir una recuperació més justa de l'actual crisi sanitària, econòmica i 
social. 

VUITÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al 
Parlament  de  Catalunya,  perquè  ho  traslladin  als  grups  parlamentaris,  al 
Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congrés dels Diputats i Diputades 
per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho 
també a les entitats municipalistes. 
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11.0.3 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts x Sant 
Vicenç,  en  defensa  de  la  proposició  de  Llei  de  mesures  urgents  en 
matèria  de  contenció  de  rendes  en  els  contractes  d'arrendament 
d'habitatge.(M2412020000022)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 9 vots a favor dels grups 
municipals  JUNTSxSVH-ERC-AM  (7)  i  SVCP  (2),  8  abstencions  del  grup 
municipal PSC-SVP (8), i 3 vots en contra del grup municipal Cs (3), acorda 
aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número: M2412020000022 En defensa de la proposició de Llei de 
mesures  urgents  en  matèria  de  contenció  de  rendes  en  els  contractes 
d'arrendament d'habitatge. 

Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Junts  x  Sant  Vicenç  i  Sant  Vicenç  en  Comú-Podem,  en  defensa  de  la 
proposició de Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en 
els contractes d'arrendament d'habitatge.

L’accés a l’habitatge és un dels reptes pendents de resoldre. Venim patint una 
crisi  d’accés  des  de  2008,  que  lluny  de  solucionar-se,  s’ha  cronificat 
especialment per l’increment del preu del lloguer. Són moltes les famílies que 
destinen fins a més del 50% dels seus ingressos a l’habitatge. Una situació que 
s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, on 
moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes 
extraordinàries  públiques  han  estat  insuficients  per  donar  resposta  a  les 
situacions d’exclusió habitacional que s’han vist abocades.

El Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig 
de 2019, va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent 
l'aprovació  de  mesures  legislatives,  en  el  marc  del  dret  civil  propi,  per  a 
permetre  que  Catalunya  comptar  amb  una  regulació  pròpia  del  contracte 
d'arrendaments  urbans  i,  en  particular,  dotar  les  administracions  públiques 
necessàries per a limitar els increments de preus del lloguer d'habitatges en 
zones  de  forta  demanda  acreditada.  En  compliment  d'aquest  mandat,  el 
Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 9/201 9, de 21 de maig, de 
mesures  urgents  de  contenció  de  rendes  en  els  contractes  d'arrendament 
d'habitatge, text que no fou convalidat.

Després de mesos de treball intens, el 15 de juliol el Parlament de Catalunya 
va fer un pas endavant molt important en defensa del dret a l’habitatge. Els 
grups  parlamentaris  d’Esquerra  Republicana,  JxCat,  Catalunya  en  Comú  i 
CUP,  van  registrar  la  proposició  de  llei  de  mesures urgents  en  matèria  de 
contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge,  una llei que 
ha de permetre fixar topalls al lloguer en els municipis amb més demanda. El 
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text  parteix  d’una  proposta  treballada  i  acordada  conjuntament  amb  el 
departament de Justícia i el Sindicat de Llogaters i els grups signants.

Aquesta proposta, que és una fita històrica, regula un règim excepcional per 
contenir  els  lloguers  aplicables  en  les  conegudes  com a  zones  de  mercat 
d'habitatge tens,  és a dir  aquells municipis o àrees en què hi  ha en risc el 
proveïment suficient d'habitatge de lloguer. 

La proposta dona cobertura a una seixantena de municipis d'arreu del país, 
majors de 20.000 habitats,  i  fixa en cinc anys com a màxim el  període per 
mantenir  sense  revisar  la  classificació  d'una  zona  amb  aquestes 
característiques, a través de l'índex de preu de lloguer. Preveu excepcionalitats 
excloent  per  exemple  els  habitatges  amb  rendes  anteriors  al  1995,  els  de 
protecció oficial o els destinats a polítiques socials. D'aquesta manera, la renda 
que es pacti a l'inici del contracte no podrà superar el preu de referència per a 
un lloguer  en circumstàncies semblants;  ni  tampoc,  amb excepcions,  podria 
apujar-se el lloguer en cas que l'últim contracte, si fos dels darrers cinc anys,  
fos molt més baix.

A  més  de  cercar  l’equilibri  entre  els  drets  i  Interessos  en  presència  la  llei 
reconeix  i  acull  els  principis  d’autonomia  local  i  de  subsidiarietat,  establint 
solucions flexibles que permetin atendre i adaptar-se a situacions diferenciades 
respectant  alhora  el  principi  de  proporcionalitat.  Finalment  la  llei  també 
incorpora  modificacions de  la  Llei  18/2007 de  28  de  desembres  del  dret  a 
l’habitatge que Introdueixen en el règim de control i sancionador, nous apartats 
sobre el règim de contenció de rendes. També es flexibilitza en els contractes 
de lloguer d'habitatges d'obra nova i en els que resulten d'un procés de gran 
rehabilitació, cas en el qual l'increment del preu que les parts han considerat de 
referència per al  lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues es pot 
arribar a fixar en l'àrea superior de l'índex de referència.

Atès que el passat dimecres 9 de setembre el ple del Parlament va aprovar la 
Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge, impulsada per JxCat, ERC, CatECP i la CUP.

Atesa  la  importància  i  la  necessitat  urgent  de  l’aplicació  d’aquesta  llei  de 
mesures  urgents  en  matèria  de  contenció  de  rendes  en  els  contractes 
d'arrendament d'habitatge.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Donar suport a l’aprovació de la llei de mesures urgents en matèria 
de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, i demanar 
al Parlament i al Govern de Catalunya el seu desplegament immediat. 



Ple 17/09/2020

SEGON.- Demanar als  grups parlamentaris  del  Parlament de Catalunya  i  a 
l’Administració General de l’Estat que no interposin accions de cap mena contra 
l’esmentada llei i que permetin el seu desplegament i aplicació.

TERCER.- Traslladar aquests acords al grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya,  a  l’ACM, la  FCM,  al  govern  de la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  
govern de l’Estat. 

12.0.0 Propostes d'urgència

No hi han

13.0.0 Precs i preguntes

Els grups municipals formulen les seves preguntes.

L’alcalde  aixeca  la  sessió,  de  la  qual,  com a  secretària  accidental,  estenc 
aquesta acta.

La secretària accidental Vist i plau
L’alcalde
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