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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 9/2020
Caràcter: ordinària
Data: 15 d´octubre de 2020
Horari: de 19:00:00 a les 23:08:00 h
Lloc: Sessió Telemàtica

Hi assisteixen:

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

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

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

Any 2020 (reformulat Covid-19)



Ple 15/10/2020

La  defensa  dels  drets  humans  és  un  deure  que  totes  les  administracions 
democràtiques han d'assumir  i  que cal  realitzar  a  escala  global  i  local.  Els 
municipis  tenen  un  paper  fonamental  en  la  promoció  i  garantia  dels  drets 
humans, tal com han reconegut la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat i la Carta-Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat. 

En solidaritat i  suport amb les lluites pels drets humans que s'impulsen i es 
mantenen per tot el món, diverses ciutats catalanes organitzen per vuitè any 
consecutiu, amb suport de la societat civil i d'institucions públiques, el projecte 
Ciutats Defensores dels Drets Humans. 

Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors 
de drets humans: individus i col·lectius que promouen i protegeixen els drets 
humans  i  les  llibertats  fonamentals,  particularment  pel  que  fa  a  persones 
desplaçades,  dones,  comunitats  indígenes,  persones  LGTBI,  persones  amb 
discapacitat o les que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i 
lingüístiques. 

Donem així compliment al mandat de les Nacions Unides de 1998, adreçat a 
tota  la  comunitat  internacional  de  donar  empara  i  protegir  les  persones 
defensores dels drets humans, i en línia amb l'Agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament  Sostenible  (ODS),  especialment  els  objectius  16  i  17  de 
foment de la pau i generació d'aliances. 

Moltes  d'aquestes  defensores  i  defensors  han  perdut  la  vida  pel  fet  de 
reivindicar i exercir drets universals, d'altres han perdut la llibertat. I la tasca de 
milers  d'elles  és  criminalitzada  amb  l'objectiu  de  silenciar  les  seves  lluites.  
Aquesta situació de perill  i  vulnerabilitat s'agreuja amb l'actual pandèmia del 
Covid-19,  ja  que  aquesta  i  la  resposta  dels  Estats,  planteja  una  sèrie  de 
desafiaments i amenaces als qui defensen els drets humans

Enfront  de  l'auge  de  discursos  de  l'extrema  dreta,  de  la  intolerància,  del  
masclisme, de l'homofòbia i  el  racisme i  enfront  de la  criminalització  de les 
persones defensores, des de Ciutats Defensors apel·lem als principis dels drets 
humans com a punt d'unió i de diàleg. Qui defensa aquests principis no ha de 
veure's criminalitzada. 

En solidaritat i suport amb les persones defensores i les seves lluites: 

1.  Ens adherim un any més al  projecte  Ciutats  Defensores dels  Drets 
Humans adaptat, en aquesta ocasió, a la crisi derivada de la pandèmia 
del Covid-19. 
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2. Reivindiquem  la  vigència  i  ple  respecte  dels  drets  de  les  persones 
defensores  dels  drets  humans  a  desenvolupar  la  seva  tasca  sense 
riscos  ni  amenaces,  particularment  de  les  dones  defensores  que 
requereixen una especial protecció, així com les persones defensores de 
la terra i el medi ambient . 

3. Reivindiquem el  ple  respecte dels  drets fonamentals de les persones 
que es veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels 
drets de dones i infants, en totes les fases des de la seva sortida del 
país fins al seu assentament definitiu. 

4. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb 
la  pandèmia  del  Covid-19,  que  viuen  determinades  minories  i 
determinants col·lectius i/o grups i la indefensió que pateixen davant les 
violacions dels seus drets. 

5. Instem al Govern de la Generalitat i  al Govern de l’Estat a mantenir i 
ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de 
drets humans a escala internacional. 

6. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i 
defensores de drets  humans,  incompatibles  amb el  dret  internacional 
dels  drets  humans,  i  la  seva  persecució  per  part  de  governs  i 
organitzacions criminals i paraestatals. 

7. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a 
facilitar la reflexió i el debat, reconeixent la importància que l'educació a 
casa nostra té, especialment entre el públic jove. 

8. Renovem  el  nostre  compromís  amb  els  drets  humans  i  ens 
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de 
suport als defensors i defensores de drets humans, tant a escala local 
com internacional.

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

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

1.0.1 Aprovació de l'acta de la sessió de data 17 de setembre 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.
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2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret 2020LLDR000883 de data 10 de setembre, 
d’aprovar  la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la pròrroga 
per un termini de 4 mesos del 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 la 
pròrroga per un termini de 4 mesos del nomenament com a funcionària interina 
en la modalitat d’eventual per acumulació de tasques a la senyora SMG.

Atès que mitjançant el decret núm. 2020LLDR000719 de data 7 de juliol  de 
2020 es va procedir al nomenament com a funcionària interina eventual per 
acumulació de tasques de 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 de prorrogar en el temps la 
incorporació  de  la  senyora  SMG  per  tal  d’atendre  les  necessitats  de  la 
ciutadania que donada la situació actual s’han vist agreujades i és inajornable 
continuar amb aquesta 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 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  
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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:

Primer.-  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
pròrroga del nomenament de la senyora SMG en base a l’informe emès per la  
supervisora del SIAC.

Segon.- Aprovar la pròrroga del nomenament com a funcionària interina, en la 
modalitat d’eventual per acumulació de tasques amb durada de quatre mesos a 
la senyora Soraya Moreno Garrido, grup C, subgrup C1, nivell de destinació 12 
i amb 178 punts segons la valoració de llocs de trebal, adscrita al lloc de treball  
d’Administrativa del departament del SIAC, amb efectes del dia 6 de setembre 
de 2020 i fins el dia 5 de gener de 2021.

Tercer. Aprovar la despesa de 9.974,28 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

Quart.- Publicar aquesta pròrroga 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.”

2.0.2 Donar compte del decret 2020LLDR000898 de data 15 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació  d’interinitat  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel 
procediment legalment establert de la senyora SSR. (G0232020000091)
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“Expedient  número:  G0232020000091  Contractació  d’interinitat  fins  a  la 
cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel  procediment  legalment  establert  de  la 
senyora SSR. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació  d’interinitat  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel 
procediment legalment establert de la senyora SSR.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir una plaça que es 
troba vacant a la plantilla d’aquesta corporació vinculada al 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 una persona de aspirant de la borsa del servei de 
consergeria que es troba actualment vigent.

Atès que resultant del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de 
treball del servei de consergeria ha resultat un llistat d’aprovats que formen part  
de l’actual llista de personal de consergeria.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball de personal de consergeria en l’acta del dia 1 de juny de 2020 es va  
aprovar la llista de persones i l’ordre de puntuació.

Vist l’ordre de puntuació de les persones que han superat el procés de selecció 
de la borsa de personal de Consergeria, s’ha ofert l’esmentat lloc de treball a la 
primera  persona  de  la  llista,  la  senyora  Sandra  Soler  Rodríguez,  que  ha 
acceptat l’oferiment del lloc de treball per aquesta contractació.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans i Organització on es fonamenta la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat d’aquesta contractació conforme la 
senyora Sandra Soler Rodríguez és la primera persona de la llista del procés 
selectiu  per  a  la  creació  d’una  borsa  de  treball  del  Servei  de  consergeria 
segons l’acta del dia 1 de juny de 2020. 

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 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 
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interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

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

Vist  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  l’excepcionalitat,  la  urgència  i  la  inajornabilitat  de  la 
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 a la senyora Sandra Soler  
Rodríguez, a la plaça (núm. 120), enquadrada en el grup de classificació AP, 
nivell  de destinació 10, amb una valoració de 142 punts,  adscrita al  lloc de 
treball (núm. 33) com a conserge, amb efectes del dia 15 de setembre de 2020 
i fins la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.

Tercer.- Aprovar la despesa de 7.852,05.-€ 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, Economia, Sistemes 
i Tecnologies i a les seccions sindicals.”
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2.0.3 Donar compte del decret 2020LLDR000913 de data 16 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació  d’interinitat  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel 
procediment legalment establert de la senyora AGP. (G0232020000092)

 “Expedient  número:  G0232020000092  Contractació  d’interinitat  fins  a  la 
cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel  procediment  legalment  establert  de  la 
senyora AGP. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació  d’interinitat  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel 
procediment legalment establert de la senyora AGP.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir una plaça que es 
troba vacant a la plantilla d’aquesta corporació vinculada al 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 una persona de aspirant de la borsa del servei de 
consergeria que es troba actualment vigent.

Atès que resultant del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de 
treball del servei de consergeria ha resultat un llistat d’aprovats que formen part  
de l’actual llista de personal de consergeria.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball de personal de consergeria en l’acta del dia 1 de juny de 2020 es va  
aprovar la llista de persones i l’ordre de puntuació.

Vist l’ordre de puntuació de les persones que han superat el procés de selecció 
de la borsa de personal de Consergeria, s’ha ofert l’esmentat lloc de treball a la 
segona persona de la llista, la senyora Antonia Garrido Pérez, que ha acceptat 
l’oferiment  del  lloc  de  treball  per  aquesta  contractació,  ja  que  la  primera 
persona  ha  acceptat  i  ha  estat  contractada  mitjançant  Decret  núm. 
2020LLDR000898 de data 15 de setembre de 2020.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans i Organització on es fonamenta la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat d’aquesta contractació conforme la 
senyora Antonia Garrido Pérez és la segona persona de la llista del procés 
selectiu  per  a  la  creació  d’una  borsa  de  treball  del  Servei  de  consergeria 
segons l’acta del dia 1 de juny de 2020. 

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 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, 
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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  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 l’excepcionalitat,  urgència i inajornabilitat de la 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 a la senyora Antonia Garrido 
Pérez, a la plaça (núm. 119), enquadrada en el grup de classificació AP, nivell  
de destinació 10, amb una valoració de 142 punts, adscrita al lloc de treball 
(núm. 305) com a conserge, amb efectes del dia 15 de setembre de 2020 i fins 
la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.

Tercer.- Aprovar la despesa de 7.852,05.-€ 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. 
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Sisè.- Comunicar als departaments de Recursos Humans, Economia, Sistemes 
i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.4 Donar compte del decret 2020LLDR000926 de data 17 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació temporal  amb caràcter de màxima urgència de la  senyora 
LGP per substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT amb 
caràcter de màxima urgència. (G0232020000096)

“Expedient número:  G0232020000096 Contractació temporal  de la senyora 
LGP per substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT amb caràcter 
de màxima urgència. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació temporal amb caràcter de màxima urgència de la senyora LGP per 
substitució  d’una  treballadora  en  situació  de  baixa  per  IT  amb  caràcter  de 
màxima urgència.

Vist l’informe del Cap d’Espai Públic i Serveis Municipals on exposa de manera 
fefaent les dificultats actuals per a cobrir pel personal al servei de neteja les 
necessitats bàsiques de neteja i  desinfecció dels edificis i  espais municipals 
que diàriament s’han de tenir coberts.

Atès  l’informe  esmentat  que  s’adjunta  i  forma  part  de  l’expedient,  on  és 
insuficient  el  personal  al  servei  actiu  es  posa de manifest  l’essencialitat,  la 
urgència i la necessitat per garantir el nivell de neteja i salubritat mínima en els 
equipaments  municipals  assignats,  en  especial  en  l’actualitat  on  la  neteja  i 
desinfecció  dels  edificis  és  una  eina  essencial  per  fer  front  a  la  pandèmia 
produïda pel COVID-19. 

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

Atès que la senyora Lívia García Pardo ha estat treballant a aquesta corporació 
amb la mateixa categoria professional com a Pla d’Ocupació i, tenint en compte 
que va ser seleccionada pel procés selectiu corresponent i, que durant la crisi 
sanitària ha estat contractada per substitució d’una treballadora en règim de 
màxima urgència, compta amb referències positives pels seus treballs realitzats 
depenent  del  departament  d’Espai  Públic  i  Serveis  Municipals,  essent  per 
aquest motiu que fins a la resolució del procés selectiu s’ha escollit a aquesta 
persona per a prosseguir amb un suport per al servei de neteja.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts aprovà en Junta de Govern 
Local, de 19 de desembre de 2019, la convocatòria per a la constitució d’una 



Ple 15/10/2020

borsa de treball de personal al servei de neteja i tenint en compte la situació 
excepcional derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 on s’han 
anat reactivant  els processos selectius d’acord amb les urgents necessitats, 
ens  trobem  immersors  en  el  procés  selectiu  que  està  essent  executat 
actualment per a donar cobertura efectiva al servei de neteja.

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

Atès el 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  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  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització, que s’adjunta i forma part de l’expedient.

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

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

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

Segon.-  Contractar temporalment amb caràcter de màxima urgència a temps 
complert, en la modalitat d’interinatge per la substitució d’una treballadora en 
situació de baixa d’IT, a la senyora Lívia García Pardo, com operària de neteja 
enquadrada en el grup professional AP, nivell de destinació 10, amb 138 punts 
segons  la  valoració  de  llocs  de  treball  vigents,  amb  efectes  del  dia  23  de 
setembre de 2020 i fins a la reincorporació de la persona substituïda o fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrà 
superar els 6 mesos.

Tercer.- Aprovar la despesa de 3.372,63 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb  el  comprimís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

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

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

Setè.-  Comunicar  als  departaments  d’Espai  Públic  i  Serveis  Municipals, 
d’Economia, Sistemes i Noves Tecnologies i al Comitè d’Empresa.”

2.0.5 Donar compte del decret 2020LLDR000927 de data 17 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  la 
contractació temporal  amb caràcter de màxima urgència de la  senyora 
YMB per substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT amb 
caràcter de màxima urgència. (G0232020000095)

“Expedient número: G0232020000095 Contractació temporal amb caràcter de 
màxima  urgència  de  la  senyora  YMB  per  substitució  d’una  treballadora  en 
situació de baixa per IT.
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
contractació temporal amb caràcter de màxima urgència de la senyora YMB per 
substitució  d’una  treballadora  en  situació  de  baixa  per  IT  amb  caràcter  de 
màxima urgència.

Vist l’informe del Cap d’Espai Públic i Serveis Municipals on exposa de manera 
fefaent les dificultats actuals per a cobrir pel personal al servei de neteja les 
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necessitats bàsiques de neteja i  desinfecció dels edificis i  espais municipals 
que diàriament s’han de tenir coberts.

Atès  l’informe  esmentat  que  s’adjunta  i  forma  part  de  l’expedient,  on  és 
insuficient  el  personal  al  servei  actiu  es  posa de manifest  l’essencialitat,  la 
urgència i la necessitat per garantir el nivell de neteja i salubritat mínima en els 
equipaments  municipals  assignats,  en  especial  en  l’actualitat  on  la  neteja  i 
desinfecció  dels  edificis  és  una  eina  essencial  per  fer  front  a  la  pandèmia 
produïda pel COVID-19. 

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

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball d’Operaris/àries de neteja en l’acta del dia 13 de juny de 2017 va 
aprovar  la  relació  de persones aspirants.  Aquesta borsa es troba caducada 
perquè té una vigència de dos anys, però pel caràcter de màxima urgència s’ha 
contactat amb les persones per ordre que continuaria i la primera persona de la 
llista, la senyora Yolanda Molina Bellot, ha acceptat l’oferiment.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts aprovà en Junta de Govern 
Local, de 19 de desembre de 2019, la convocatòria per a la constitució d’una 
borsa de treball de personal al servei de neteja i tenint en compte la situació 
excepcional derivada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 on s’han 
anat reactivant  els processos selectius d’acord amb les urgents necessitats, 
ens  trobem  immersors  en  el  procés  selectiu  que  està  essent  executat 
actualment per a donar cobertura efectiva al servei de neteja.

Atès que aquesta situació s’ha demorat amb el període de crisi sanitària, la 
senyora Yolanda Molina Bellot ha estat contractada els últims mesos, des de 
desembre  de  2019,  com  a  personal  del  servei  de  neteja  depenent  del 
departament d’Espai Públic i Serveis Municipals efectuant els seus serveis de 
manera satisfactòria i  superant amb èxit el període de prova, és per aquest 
motiu que fins a la resolució del procés selectiu s’ha escollit a aquesta persona 
per a prosseguir amb un suport per al servei de neteja.

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

Atès el 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 
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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  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  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització, que s’adjunta i forma part de l’expedient.

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

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

RESOLC:

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

Segon.-  Contractar temporalment amb caràcter de màxima urgència a temps 
complert, en la modalitat d’interinatge per la substitució d’una treballadora en 
situació de baixa d’IT,  a la senyora Yolanda Molina Bellot,  com operària de 
neteja enquadrada en el grup professional AP, nivell de destinació 10, amb 138 
punts segons la valoració de llocs de treball vigents, amb efectes del dia 21 de 
setembre de 2020 i fins a la reincorporació de la persona substituïda o fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrà 
superar els 6 mesos.
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Tercer.- Aprovar la despesa de 3.372,63 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb  el  comprimís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

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

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

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Setè.-  Comunicar  als  departaments  d’Espai  Públic  i  Serveis  Municipals, 
d’Economia, Sistemes i Noves Tecnologies i al Comitè d’Empresa.”

2.0.6 Donar compte del decret 2020LLDR000979 de data 30 de setembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació  d’interinitat  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel 
procediment legalment establert del senyor DGR, com a Oficial Segona. 
(G0232020000101)

“Expedient  número:  G0232020000101  Contractació  d’interinitat  fins  a  la 
cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert del senyor 
DGR. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació  d’interinitat  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel 
procediment legalment establert del senyor DGR, com a Oficial Segona.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir una plaça que es 
troba  vacant  a  la  plantilla  d’aquesta  corporació  vinculada  al  lloc  de  treball 
d’Oficial  Segona de la Brigada Municipal, i  en tant no s’acordi  la preceptiva 
convocatòria  per  a  la  provisió  definitiva  ocuparà  aquest  lloc  de  treball  una 
persona aspirant de la borsa de treball d’Oficials de Segona.

Atès que resultant del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de 
treball d’Oficials de Segona ha resultat un llistat d’aprovats que formen part de 
l’actual llista de personal d’Oficials de Segona.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la constitució d’una 
borsa de treball d’Oficial de Segona per a la Brigada Municipals en l’acta del dia 
14 de setembre de 2020 s’aprovà la llista de persones amb el corresponent 
ordre de puntuació.

Vist l’ordre de puntuació de les persones resultants que han superat el procés 
de selecció  de  l’esmentada borsa,  s’ha  ofert  el  lloc  de  treball  a  la  primera 
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persona  de  la  llista,  el  senyor  Dámaso  Ginés  Romero,  que  ha  acceptat 
l’oferiment del lloc de treball per aquesta contractació.

Atès el que disposa l’article 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació 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.

Atesa  aquesta  contractació  temporal,  en  la  modalitat  d’interinitat  fins  a  la 
cobertura  definitiva  de  la  plaça,  tindrà  un  període  de  prova  de  2  mesos  a  
comptar des de la incorporació de la persona. 

D’acord amb les bases del procés de selecció a l’última acta s’han nomenat 3 
tutors pel període de pràctiques de les persones contractades d’aquesta borsa i  
un cop finalitzat aquest període hauran d’emetre un informe on es fonamenti la 
superació  o  no  d’aquest  període,  on  el  Tinent  d’Alcaldia  delegat  haurà  de 
resoldre, de forma motivada, la qual  cosa donarà lloc a la desestimació del 
contracte labora i  a la pèrdua de qualsevol  dret que pugui  correspondre en 
virtut del procés selectiu.

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 del  Cap de Recursos Humans  i  Organització,  que  s’adjunta  i  
forma part  de l’expedient  on consta que la  persona escollida és la  primera 
resultant del procés selectiu.

Vist  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament  d’Espai  Públic  i  Serveis 
Municipals, que s’adjunta i forma part de l’expedient on es justifica la urgència,  
l’excepcionalitat i la inajornabilitat d’aquesta contractació.
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Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària, que s’adjunta i forma part de l’expedient.

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

RESOLC:

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

Segon. Contractar temporalment a temps complert, en la modalitat d’interinatge 
per cobrir una vacant, al senyor Dámaso Ginés Romero, a la plaça (núm. 102),  
enquadrat  en  el  grup de classificació  AP,  nivell  de  destinació  12,  amb una 
valoració de 168 punts,  adscrit  provisionalment al  lloc de treball  (núm. 119) 
d’Oficial  Segona de la Brigada municipal, depenent del departament d’Espai 
Públic i Serveis Municipals, amb efectes del dia 29 de setembre de 2020 i fins a 
la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.

Tercer.  Aprovar la despesa de 7.628,97.-€ per aquest any 2020 en concepte 
de salaris i despeses de Seguretat Social amb el compromís de consignació 
pressupostària, corresponent a la duració del contracte laboral.

Quart.- Nomenar com a tutors de la present contractació als senyors: Franciso 
Javier Dengra Guijarro, Antonio Luque Castillo i Juan Antonio García Tenllado; 
per tal de valorar si la persona interessada ha superat o no el període de prova, 
essent aquest de 2 mesos.

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

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Setè.-  Comunicar  als  departaments  d’Espai  Públics  i  Serveis  Municipals, 
Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.7  Donar  compte  del  decret  2020LLDR000981  de  data  1  d’octubre, 
d’aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la pròrroga 
del contracte per obra i servei determinat com a AODL del senyor IAH. 
(G0232020000090)
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“Expedient número:  G0232020000090 Pròrroga de la contractació temporal 
per obra i servei determinat com AODL del senyor IAH. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de la 
pròrroga del contracte per obra i servei determinat com a AODL del senyor IAH.

Atesa l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre de 2020, de modificació de 
l'Ordre  TSF/123/2018,  de  24  de  juliol,  per  la  qual  s'aproven  les  bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de 
suport al desenvolupament local.

Atès que per decret núm. 2019LLDR001359 de data 17 de setembre de 2019 
es va aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per 
a pròrroga del programa Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local adscrit al 
departament d’Indústria i la despesa de 7.788,43 € que l’Ajuntament acceptarà 
posterior a l’atorgament de la subvenció.

Atès que per decret núm. 2018LLDR001640 de data 28 de setembre de 2018 
es  va  aprovar  la  contractació  del  senyor  Isaac  Arenas  Hernández,  i 
posteriorment, per decret núm. 2019LLDR001470 de data 3 d’octubre de 2019 
es va aprovar la seva pròrroga per un any més.

Vist  que  el  senyor  Isaac  Arenas  Hernández  va  començar  com  a  Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local, en la modalitat d’obra i servei determinat 
en data 1 d’octubre de 2018, i que en data 1 d’octubre de 2019 s’aprovà una 
pròrroga del contracte. Atès que l’actual contractació serà la segona pròrroga 
de la contractació per obra i servei determinat i, d’acord amb el que determina 
la DA 15a 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, la qual estableix que en 
l’àmbit  de  l’Administració  Pública,  els  contractes  d’obra  i  servei  determinats 
tindran  els  límits  establerts  l’article  15,  d’aquesta  manera,  la  contractació 
temporal  per  obra  i  servei  determinat,  del  senyor  Isaac Arenas Hernández, 
aquest any arribarà al seu màxim de concatenacions, essent els tres anys el 
termini màxim.

Vist  l’informe  del  Cap  d’àrea  de  Promoció  Econòmica  que  justifica  que  es 
considera  urgent,  excepcional  i  inajornable  la  pròrroga  del  contracte  de  la 
persona que actualment ocupa aquest lloc de treball, condicionat a l’atorgament 
de la subvenció per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.

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

Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal,  on  consta  que  hi  ha  consignació 
pressupostària per a fer avançar l’import abans de rebre la subvenció destinada 
als Programes de suport al desenvolupament local.
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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  la 
contractació  temporal  en  base  a  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament 
Promoció Econòmica i de la Ciutat.

Segon.-  Aprovar la pròrroga del contracte temporal,  en la modalitat d’obra i 
servei  determinat,  enquadrat  en  el  grup professional  A2,  adscrit  al  projecte 
d’Agent  d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local,  al  senyor  Isaac  Arenas 
Hernández per un any més, amb data d’efectes del dia 1 d’octubre de 2020 i 
fins al 30 de setembre de 2021, sense possibilitat de pròrroga d’acord amb la 
normativa i, establint com a condició resolutòria la denegació de la subvenció 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Tercer.-  Aprovar  la  despesa  de  39.034,27  €  corresponents  a  retribucions 
salarials i costos seguretat social per l’exercici 2020 i fins al 31 de setembre de 
2021, dels quals 31.227,42 € seran subvencionats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i 7.806,85 € seran assumits per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts.  D’aquesta  quantitat  9.758,48  €  corresponent  als  mesos  d’octubre, 
novembre i desembre de 2020 i 29.275,7 € pels mesos de gener a setembre de 
2021.

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 aquest acord a l’Àrea de Promoció Econòmica i de la Ciutat,  
als departaments, Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.8  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001001  de  data  2  d’octubre, 
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 MVM, com a Tècnica Superior de Secretaria General, 
Gestió Administrativa i Assessoria Jurídica. (G0232020000100)

“Expedient  número:  G0232020000100  Nomenament  com  a  funcionària 
interina fins a la  cobertura definitiva de la  plaça a la senyora MVM, com a 
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Tècnica  Superior  de  Secretaria  General,  Gestió  Administrativa  i  Assessoria 
Jurídica. 
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  MVM,  com a Tècnica  Superior  de  Secretaria  General,  Gestió 
Administrativa i Assessoria Jurídica.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir una plaça que es 
troba vacant a la plantilla d’aquesta corporació vinculada al lloc de treball de 
Tècnica  Superior  Secretaria  General,  Gestió  Administrativa  i  Assessoria 
Jurídica,  depenent  del  departament  de  Secretaria,  i  en  tant  no  s’acordi  la 
preceptiva convocatòria per a la seva provisió definitiva ocuparà aquest lloc de 
treball una persona aspirant de la borsa de treball de Tècnics/ques Superiors 
de Secretaria General, Gestió Administrativa i Assessoria Jurídica.

Atès que resultant del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de 
treball de Tècnics/ques Superiors de Secretaria General, Gestió Administrativa i 
Assessoria Jurídica ha resultat un llistat d’aprovats que formen part de l’actual 
llista de personal Tècnics/ques Superiors.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de  treball  de  Tècnics/ques  Superiors  de  Secretaria  General,  Gestió 
Administrativa i Assessoria Jurídica en l’acta del dia 18 de setembre de 2020 es 
va aprovar la llista de persones i l’ordre de puntuació.

Vist l’ordre de puntuació de les persones resultants que han superat el procés 
de selecció  de  l’esmentada borsa,  s’ha  ofert  el  lloc  de  treball  a  la  primera 
persona de la  llista,  la  senyora  Montserrat  Vidal  Martínez,  que ha acceptat 
l’oferiment del lloc de treball per aquest nomenament.

Atès el que disposa l’article 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació 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 6 del Reglament 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Atesa  la  contractació  temporal  amb caràcter  d’interinitat  fins  a  la  cobertura 
definitiva de la plaça, tindrà un període de prova amb la durada de 6 mesos,  
aquest  període  restarà  interromput  en  les  situacions  d’incapacitat  temporal, 
maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin al personal en període 
de prova.
Vista l’acta complementària del Tribunal Qualificador de data 24 de setembre 
de 2020, s’ha nomenat dues persones tutores per tal d’avaluar el període de 
prova de les persones contractades d’aquesta borsa i abans de finalitzar aquest 
període hauran d’emetre un informe on es fonamenti la superació o no d’aquest 
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període, on el Tinent d’Alcaldia delegat haurà de resoldre, de forma motivada, 
la qual cosa donarà lloc a la desestimació del contracte labora i a la pèrdua de 
qualsevol dret que pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

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 del  Cap de Recursos Humans  i  Organització,  que  s’adjunta  i  
forma part  de l’expedient  on consta que la  persona escollida és la  primera 
resultant del procés selectiu.

Vist l’informe emès per la Secretària Accidental, que s’adjunta i forma part de 
l’expedient on es fonamenta la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat.

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  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  aquest 
nomenament en base a l’informe emès per la Secretària Accidental d’aquesta 
corporació.

Segon.- Nomenar com a funcionària interina a temps complert, per cobrir una 
vacant  a  la  senyora  Montserrat  Vidal  Martínez,  a  la  plaça  (núm.  290), 
enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A1, nivell de destinació 24, 
amb una valoració  de  480 punts,  adscrita  provisionalment  al  lloc  de  treball 
(núm. 59) de Tècnica superior de Secretaria, General, Gestió Administrativa i 
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Assessoria  Jurídica,  amb  efectes  del  dia  5  d’octubre  de  2020  i  fins  a  la 
cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.
Tercer.- Aprovar la despesa de 15.578,19.-€ per aquest 2020 en concepte de 
salaris  i  despeses  en  Seguretat  Social  amb  el  compromís  de  consignació 
pressupostària, corresponent a la durada del nomenament interí.

Quart.-  Nomenar com a tutores del present nomenament a les funcionàries, 
Cristina Gelabert i Oriol i Regina Pauné Grané, per tal de valorar si la persona 
interessada ha superat o no el període de prova, essent aquest de 6 mesos.

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

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Setè.-  Comunicar el  present acord a les senyores Cristina Gelabert  i  Oriol  i 
Regina  Pauné  Grané,  als  departaments  de  Secretaria,  General,  Gestió 
Administrativa i Assessoria Jurídica, Economia, Sistemes i Noves Tecnologies i 
a les seccions sindicals.”

3.0.0 RECURSOS HUMANS

En aquest punt s’incorpora el regidor del grup municipal Junts x Sant Vicenç, 
senyor Francisco Manuel Infante Sánchez.

3.0.1 Aprovar  la concessió de compatibilitat  professional de la senyora 
LJS. (G0232020000104)

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: G0232020000104  Sol·licitud  de concessió  de 
compatibilitat professional de la senyora LJS. 
Tràmit  relacionat: Aprovar la concessió de compatibilitat  professional  de la 
senyora LJS.

Atès  que  la  senyora  LJS,  empleada  d’aquest  Ajuntament,  amb  vinculació 
jurídica laboral, adscrita al lloc de treball d’Administrativa al Departament de 
Recursos  Humans,  enquadrat  en  el  grup  de  classificació  C,  subgrup  C1, 
complement de destí 12 i amb una valoració de 178 punts, i una tipologia de 
jornada ordinària.

Vista la declaració d’activitats efectuada per l’esmentada treballadora per mitjà 
de la qual demana la compatibilitat entre el seu lloc de treball i  una segona 
activitat privada consistent en exercir la professió lliure d’advocada.
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Atès que el lloc de treball que ocupa la senyora LJS en aquest Ajuntament no 
té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar.

Vist el contingut de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal  al  servei  de les administracions públiques en relació  amb el  Reial 
Decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l’administració  de  l’estat,  de  la  seguretat  social  i  dels  ens,  organismes  i 
empreses dependents.

Vist l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i Organització, conforme el 
departament al que desenvolupa la seva tasca laboral la persona interessada, 
del  qual  es  desprèn  que  aquestes  dues  tasques  són  compatibles  i  que  la 
senyora LJS desenvoluparà aquesta segona ocupació fora de l’horari laboral de 
l’Ajuntament  i  que  no  afectarà  a  la  feina  desenvolupada  en  aquesta 
administració  local.  Essent  compatibles  amb  el  treball  que  realitza  al 
departament de Recursos Humans.

Atès que l’article 8.1g) de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, disposa que s’han de fer públiques 
les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als 
empleats públics.

Vist  que  l’article  14  de  l’esmentada  Llei  53/1984,  atribueix  al  Ple  de  la 
Corporació  Local,  previ  informe,  la  competència  per  a  reconèixer  la 
compatibilitat.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Reconèixer a la senyora LJS, amb vinculació jurídica laboral, adscrita 
al  lloc  de  treball  d’Administrativa  del  departament  de  Recursos  Humans, 
enquadrat en el grup de classificació C, subgrup C1, complement de destí 12 i  
amb  una  valoració  de  178  punts,  i  una  tipologia  de  jornada  ordinària,  la 
compatibilitat  entre  el  seu  lloc  de  treball  i  una  segona  activitat  privada 
consistent en exercir la lliure professió d’advocada en l’àmbit privat.

Segon.-  Determinar  que  les  autoritzacions  de  compatibilitat  amb  activitat 
privada de l’apartat primer restin sense efecte en els supòsits següents: 

a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat 
local en que presti els seu serveis el personal. 
b)  Quan l’activitat  professional  es  relacioni  directament  amb la 
que realitza en la unitat o servei a que estigui adscrit el personal. 
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c)  Quan  l’activitat  professional  requereixi  o  pugui  requerir  la 
coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que 
tingui atribuït en l’entitat local i quan la suma de les jornades de 
l’activitat pública principal i de l’activitat privada superi la jornada 
ordinària de la corporació incrementada en un 40%. 
d)  La  pertinença  a  consells  d’administració  o  òrgans  rectors 
d’empreses o entitats  privades  si  l’activitat  d’aquestes  estigués 
directament relacionada amb les que realitzi en la dependència, 
servei o organisme en que presti els seus serveis en l’entitat local. 
e)  La  realització  d’activitats  privades,  incloses  les  de  caràcter 
professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al 
servei  d’entitats  o  de  particulars,  en  els  assumptes  en  que 
intervingui o hagi intervingut en les dos darrers anys o en els que 
hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
f) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats 
concessionàries,  contractistes  d’obres,  serveis  o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis 
o  amb participació o aval  de  l’entitat  local,  sigui  quina  sigui  la 
configuració jurídica d’aquelles. 
g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o 
societats a que es refereix l’apartat f) 
h)  Les activitats  de gestoria,  mediació,  representació  i  defensa 
d’interessos  de  particulars  davant  l’entitat  local  o  dels  seus 
organismes. 

Tercer.-  Determinar  l’obligació  de  tot  el  personal  autoritzat  a  posar  en 
coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les 
condicions de la segona activitat  declarada,  així  com en quant  al  règim de 
cotitzacions.

Quart.-  Recordar  especialment  que  la  compatibilitat  atorgada  exclourà 
qualsevol  manifestació  de la  seva activitat  privada professional  en el  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts per evitar possibles coincidències entre 
l’activitat  pública  i  privada,  i  per  garantir  d’aquesta  manera  l’objectivitat, 
imparcialitat  i  independència  que  ha  de  presidir  la  seva  actuació  com  a 
personal  municipal,  i  finalment,  per  salvaguardar  l’interès  públic  que  podria 
resultar perjudicat en produir-se aquesta coincidència.

Cinquè.-  Advertir  que el  reconeixement de compatibilitat  no pot modificar la 
jornada de treball i l’horari de l’interessat i queden automàticament sense efecte 
en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic.

Sisè.- Publicar aquest acord en el portal de transparència.

Setè.-  Notificar  aquest  acord  a la  persona interessada i  al  departament  de 
Recursos Humans d’aquest Ajuntament. 
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3.0.2 Aprovar la concessió de compatibilitat professional del  senyor ACH. 
(G0232020000105)
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: G0232020000105 Sol·licitud de compatibilitat laboral del 
senyor ACH. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  concessió  de  compatibilitat  professional  del 
senyor ACH.

Atès que el senyor ACH, empleat d’aquest Ajuntament, amb vinculació jurídica 
laboral,  adscrit  al  lloc  de  treball  de  Cap  de  departament  d’Imatge  i 
Comunicació,  Grup  A1,  nivell  de  destí  26,  valoració  598  punts,  amb  una 
tipologia de jornada ordinària.

Vista la declaració d’activitats efectuada per l’esmentat treballador per mitjà de 
la qual demana la compatibilitat entre el seu lloc de treball i una segona activitat 
privada com a professor associat a la facultat de Ciències de la Comunicació 
de la Universitat de Barcelona.

Atès que el lloc de treball que ocupa el senyor ACH en aquest Ajuntament no té 
assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar.

Vist el contingut de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal  al  servei  de les administracions públiques en relació  amb el  Reial 
Decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l’administració  de  l’estat,  de  la  seguretat  social  i  dels  ens,  organismes  i 
empreses dependents.

Vist l’informe emès pel  Cap de Recursos Humans i Organització, conforme el 
departament al que desenvolupa la seva tasca laboral la persona interessada, 
del  qual  es  desprèn  que  aquestes  dues  tasques  són  compatibles  i  que  el 
senyor ACH desenvoluparà aquesta segona ocupació fora de l’horari laboral de 
l’Ajuntament  i  que  no  afectarà  a  la  feina  desenvolupada  en  aquesta 
administració local. 

Atès que l’article 8.1g) de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, disposa que s’han de fer públiques 
les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als 
empleats públics.
 
Vist  que  l’article  14  de  l’esmentada  Llei  53/1984,  atribueix  al  Ple  de  la 
Corporació  Local,  previ  informe,  la  competència  per  a  reconèixer  la 
compatibilitat.
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El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Reconèixer al senyor ACH, amb vinculació jurídica laboral, adscrit al 
lloc de Cap de departament d’Imatge i Comunicació Grup A1, nivell de destí 26, 
valoració 598 punts, amb una tipologia de jornada ordinària, la compatibilitat 
entre  el  seu  lloc  de  treball  i  una  segona  activitat  privada  com a  professor 
associat  a  la  facultat  de  Ciències  de  la  Informació  de  la  Universitat  de 
Barcelona.

Segon.-  Determinar  que  les  autoritzacions  de  compatibilitat  amb  activitat 
privada de l’apartat primer restin sense efecte en els supòsits següents:

a)Quan  el  resultat  de  l’activitat  professional  hagi  de  ser  sotmès  a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local 
en que presti els seu serveis el personal.

b)Quan  l’activitat  professional  es  relacioni  directament  amb  la  que 
realitza en la unitat o servei a que estigui adscrit el personal.

c)Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local i quan la suma de les jornades de l’activitat pública principal  
i  de  l’activitat  privada  superi  la  jornada  ordinària  de  la  corporació 
incrementada en un 30%.

d)La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses o 
entitats  privades  si  l’activitat  d’aquestes  estigués  directament 
relacionada amb les que realitzi en la dependència, servei o organisme 
en que presti els seus serveis en l’entitat local.

e)La  realització  d’activitats  privades,  incloses  les  de  caràcter 
professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei 
d’entitats o de particulars, en els assumptes en que intervingui o hagi 
intervingut en les dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó 
del lloc públic.

f)L’exercici  de  càrrecs  de  tot  ordre  en  empreses  o  en  societats 
concessionàries,  contractistes  d’obres,  serveis  o  subministraments, 
arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval 
de l’entitat local, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquelles.

g)La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats 
a que es refereix l’apartat f)
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h)Les  activitats  de  gestoria,  mediació,  representació  i  defensa 
d’interessos de particulars davant l’entitat local o dels seus organismes.

Tercer.-  Determinar  l’obligació  de  tot  el  personal  autoritzat  a  posar  en 
coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en els 
condicions de la segona activitat  declarada,  així  com en quant  al  règim de 
contitzacions.

Quart.-  Recordar  especialment  que  la  compatibilitat  atorgada  exclourà 
qualsevol  manifestació  de la  seva activitat  privada professional  en el  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts per evitar possibles coincidències entre 
l’activitat  pública  i  privada,  i  per  garantir  d’aquesta  manera  l’objectivitat, 
imparcialitat  i  independència  que  ha  de  presidir  la  seva  actuació  com  a 
personal  municipal,  i  finalment,  per  salvaguardar  l’interès  públic  que  podria 
resultar perjudicat en produir-se aquesta coincidència.

Cinquè.-  Advertir  que el  reconeixement de compatibilitat  no pot modificar la 
jornada de treball i l’horari de l’interessat i queden automàticament sense efecte 
en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic.

Sisè.- Publicar aquest acord en el portal de transparència.

Setè.-  Notificar  aquest  acord  a  la  persona  interessada  i  al  departament 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament. 

4.0.0 CULTURA

4.0.1  Ratificar  els  nous  estatuts  del  consorci  per  a  la  normalització 
lingüística. (SC142020000004)

Expedient  número: SC142020000004  Nous  estatuts  del  consorci  per  a  la 
normalització lingüística. 
Tràmit  relacionat: Ratificar  els  nous  estatuts  del  consorci  per  a  la 
normalització lingüística.

Atès que a la  Junta de Govern Local   de data 30 de maig de 1990 es va 
aprovar l’Adhesió al Consorci de Normalització Lingüística i ratificat en el Ple 
Municipal de data 25 de maig de 1990. 

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració pel 
Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  que  té  per  objecte  fomentar  el 
coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. Les seves finalitats són 
estendre el coneixement de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament no 
reglat,  fomentar  l'ús del  català  en tots  els  àmbits  de la societat  al  territori  i  
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contribuir  a  la  divulgació de la  llengua catalana en col·laboració amb altres 
organismes i entitats.

Atès que el Consorci de Normalització Lingüística ha aprovat uns nous Estatuts 

Vist l’informe tècnic del departament de Cultura, que s’adjunta al present acord.

Vist l’informe  de la secretaria accidental que s’adjunta al present acord. 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Ratificar  els  nous  Estatuts  del  Consorci  per  a  la  Normalització 
Lingüística, que s’adjunten a l’expedient. 

Segon. Publicar el seu contingut al portal de transparència, a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (www.svh.cat) i al Butlletí Oficial de la 
Província.

Tercer. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 

5.0.0 SERVEIS SOCIALS

5.0.1 Aprovar  l’addenda del  Contracte Programa  2016 – 2019 per a la 
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social 
de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020, entre el  Departament 
de Treball,  Afers  Socials i  Famílies i  l’Ajuntament  de Sant  Vicenç dels 
Horts. (G0432016000013)

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: G0432016000013 Contracte Programa 2016-2019  entre 
del  Departament de Treball,  Afers Socials  i  Famílies i  l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts.. 
Tràmit relacionat: Aprovar l’addenda del Contracte Programa  2016 – 2019 
per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte 
social  de  la  pandèmia  de  la  covid-19  durant  l’exercici  2020,  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts.

En data 16 de desembre de 2016 la  Junta de Govern  Local  va  aprovar  la 
signatura de l’addenda a la Fitxa núm. 1 del Contracte Programa en matèria de 
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serveis  socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques 
d’igualtat  entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  el  Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per al període 2016-2019

En  data  23  de  novembre  de  2018  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar 
l’addenda al Contracte Programa 2016-2019, entre el Departament de Treball,  
Afers  Socials  i  Famílies  i  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  per  als 
exercicis 2018 i 2019. Acord que va ser ratificat pel Ple del 20 de desembre de 
2019.

En data 16 de gener de 2020 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’addenda al  
Contracte  programa  2016-2019,  entre  del  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a l’exercici 2020.

El passat 17 de juliol  va entrar per EACAT al Registre municipal la proposta a  
l’addenda al   al  Contracte programa entre el  Departament de Treball,  Afers 
Socials  i  Famílies  i  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  en  matèria  de 
serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb 
l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.  

L’objecte de l’addenda és donar una millor resposta a la nova realitat sorgida 
arran de la situació d’emergència social i sanitària fen necessari que s‘hagin 
d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a l’Addenda de pròrroga CP per 
a l’any 2020 o a redimensionar serveis i actuacions que ja hi estaven inclosos.

Els  fons per  al  finançament  que aportarà  el  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials  i  Famílies  per  al  període  gener  2020  –  desembre  de  2020  és  el 
següent:

Fitxa 45.1 Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) 21.262,47 € 1.982,52 
hores.
Fitxa 45.3. Accions de voluntariat 14.278,00 € 
Fitxa 45.4. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació  
de 
violència masclista i pera als seus fills i filles. 5.487,69 €

Vist l’informe emès pel cap del departament de Serveis Socials, que justifica la 
necessitat  i  conveniència  d’aprovar  l’addenda  per  a  la  implementació  de 
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la 
covid-19 durant l’exercici 2020.

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

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 
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d’acord  amb  els  principis  d’eficàcia,  jerarquia,  descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.

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

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar  l’addenda  del  Contracte  Programa  2016-2019  per  a  la 
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la 
pandèmia  de  la  covid-19  durant  l’exercici  2020,  entre  el   Departament  de 
Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,  tot 
això d’acord amb el text de la minuta de l’addenda al conveni que s’adjunta a 
l’acord.

Segon.- Acceptar la proposta econòmica vinculada per l’any 2020 atenent al 
següent desglossament:

Fitxa 45.1 Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) 21.262,47 € 1.982,52 
hores.

Fitxa 45.3. Accions de voluntariat 14.278,00 € 
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Fitxa 45.4. Sistemes de resposta urgent per a 
Dones que es troben es situació de violència
Masclista  i pera als seus fills i filles.      5.487,69 €

Tercer.- Notificar aquesta Resolució al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, adjuntant-li amb la notificació l’addenda al conveni que s’aprova per 
aquesta  Resolució,  la  qual  haurà  de  ser  retornada  per  l’esmentada 
Administració a aquest Ajuntament degudament formalitzada amb la signatura 
del  Conseller  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  significant  a  la  citada 
Administració  que,  per  aplicació  del  que  disposa  l’article  112.1  de  la  Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.

Quart.- Publicar íntegrament l’addenda de pròrroga al 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’aquesta addenda al DOGC.

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

Sisè.-  Donar  trasllat  al  departament  d’Intervenció  i  als  departaments 
corresponents. 

6.0.0 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

6.0.1 Aprovar l'Adhesió a l’Associació Internacional Alcaldes per la Pau. 
(SC142020000011)

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: SC142020000011 Adhesió a l’Associació Alcaldes per la 
Pau. 
Tràmit relacionat: Aprovar l'Adhesió a l’Associació Internacional Alcaldes per 
la Pau.

L'any 1982, a la seu de Nacions Unides a Nova York, l'alcalde d'Hiroshima va 
proposar  un  nou  Programa  per  Promoure  la  Solidaritat  entre  Ciutats  per 
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l'Abolició  Total  de  les  Armes  Nuclears.  Des  d'aquell  moment,  els  alcaldes 
d'Hiroshima  i  Nagasaki  han  demanat  als  alcaldes  de  tot  el  món  que  se'ls 
uneixin per donar suport a aquest Programa. Així va néixer la xarxa de Mayors  
for Peace (Alcaldes per la Pau). Des de 1990, aquesta iniciativa està registrada 
a Nacions Unides i a l'any 1991 se li va atorgar un estatus consultiu especial al 
Consell Econòmic i Social de la ONU.

Actualment, més de 7.000 municipis de 161 països de tot el món han expressat 
el  seu  suport  al  programa  que  impulsa  Mayors  for  Peace  per  aconseguir 
l'eliminació de les armes nuclears a l'any 2020, quan es compleixin 75 anys 
dels  bombardejos  atòmics  d'Hiroshima  i  Nagasaki.  Uns  300  municipis 
espanyols ja estan adherits a la Xarxa.

Atès que l’Ajuntament  de Sant  Vicenç dels  Horts,  es membre fundador  del 
Projecte Intermunicipalista “Ciutats Defensores dels Drets Humans”, que situa 
al  nostre  municipi  com a capdavanter  en  la  promoció  i  defensa dels  Drets 
Humans, la Cultura de la Pau, i el rebuig frontal a la guerra com a mètode de 
solucionar conflictes, i per tant advoca per la desnuclearització militar.

Vist l’informe del tècnic del departament de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat 
on  justifica  la  necessitat  d’aprovar   l’adhesió  a  l’Associació  Internacional 
Alcaldes de la Pau.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar  l’adhesió  a  l’Associació  Internacional  Alcaldes  de  la  Pau, 
assumint els seus compromisos internacionals que això implica, les normes de 
funcionament, i l’assumpció de quota arribat el cas que en un futur s’estableixi 
per acord de la Junta de l’organisme.

Segon.- Nomenar com a persona titular en representació de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts a l’alcalde. Sr. Miguel Comino Haro i com a supent al 
Sr. Isidre Bautiste Compte 3r Tinent d’alcaldia. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació Internacional Alcaldes per la Pau.

Quart.- Comunicar aquest acord al departament de secretaria. 

7.0.0 URBANISME PROJECTES I OBRES ORDINÀRIES

7.0.1  Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  del  Pla  General 
Metropolità per a la implantació d’una residència pública de gent gran i 
centre de dia a l’illa d’equipaments i d’espais lliures del Molí dels Frares. 
(T2102020000001)
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per 19 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i Cs (3), i 2 abstencions 
del  grup  municipal,  SVCP  (2),  acorda  aprovar  la  proposta  de  resolució 
transcrita a tots els efectes legals.

Expedient  número: T2102020000001  Modificació  puntual  del  Pla  General 
Metropolità per a la implantació d’una residència pública de gent gran i centre 
de dia a l’illa d’equipaments i d’espais lliures del Molí dels Frares. 
Tràmit relacionat: Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General 
Metropolità per a la implantació d’una residència pública de gent gran i centre 
de dia a l’illa d’equipaments i d’espais lliures del Molí dels Frares.

L’objectiu del Pla és possibilitar la implantació d’un edifici destinat a residència 
pública  per  a  gent  gran  i  a  centre  de  dia  als  terrenys   situats  a  l’illa 
d’equipaments i d’espais lliures del Molí del Frares.

L’ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  consorci  de  Salut  i  Social  de 
Catalunya SA van acordar impulsar la construcció d’un complex  assistencial 
públic  proveïdor de serveis per a la gent gran. En concret es proposa construir 
una residència amb 82  places i un centre de dia amb una capacitat de 20 
places.  

En aquest sentit, els tècnics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona han redactat  
un  avantprojecte de la  residència  de gent  gran i  centre de  dia.  La present 
modificació  puntual  adapta  els  paràmetres  urbanístic  d’acord  amb 
l’avantprojecte de l’equipament. 

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 2 d’octubre de 2020, 
que s’adjunta al present acord.

Vist  que la  secretària  municipal  ha  emès l’informe que s’adjunta  al  present 
acord.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità 
per a la implantació d’una residència pública de gent gran i centre de dia a l’illa 
d’equipaments  i  d’espais  lliures  del  Molí  dels  Frares,  segons  contingut  del 
document que s’adjunta al present acord.

Segon. Sotmetre  aquest  acord  a  un  tràmit  d’informació  pública  d’un  mes, 
comptador des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial 
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de  la  Província,  al  portal  telemàtic  de  l’Ajuntament:  www.svh.cat  i  informar 
mitjançant un diari de premsa periòdica nacional de més divulgació en l’àmbit  
municipal,  a  fi  que  qualsevol  persona  que  ho  desitgi  pugui  examinar-la  i 
formular,  dins  del  termini  esmentat,  les  al·legacions  o  suggeriments  que 
consideri  oportuns.  L’expedient  podrà  ser  consultat  en  el  departament 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situat al carrer Claverol, 6-8, 2a planta, de 
dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.

A aquests efectes, de manera conjunta amb el document de Modificació del Pla 
s’exposarà un document comprensiu d’acord amb l’art. 8 TRLUC. 

8.0.0 AGRICULTURA

8.0.1 Aprovació del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a la 
millora de les infraestructures i dels serveis agraris del municipi (2020-
2023)  i  de  l’addenda  referent  al  Pla  de  Treball  per  l’any  2020. 
(COVN2020000012)

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: COVN2020000012  Conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat  per  la  millora  de  les  infraestructures  i  dels  serveis  agraris  del 
municipi. 
Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a 
la millora de les infraestructures i dels serveis agraris del municipi (2020-2023) i  
de l’addenda referent al Pla de Treball per l’any 2020.

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració pel 
que fa a la millora de les infraestructures i dels serveis agraris per tal mantenir, 
preservar i millorar l’espai agrari del municipi i les seves funcions.

Atès  que la  consolidació,  foment  i  millora  de  l’activitat  agrària  professional, 
impulsant programes i actuacions que permetin preservar els valors i funcions 
de l’espai agrari figuren entre els principals objectius de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Atès que hi ha una clara concurrència entre els objectius de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la qual  
cosa  possibilita  l’establiment  d’un  marc  de  col·laboració  entre  ambdues 
administracions.
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Vist que entre les competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts hi 
figura, segons el decret d’alcaldia de d'estructura política municipal i sistema de 
delegacions  de  l'Alcalde  en  favor  de  les  tinentes  i  tinents  d’alcaldia 
(2019LLDR000999),  la  promoció  agrícola  i  les  activitat  destinades  a  la 
preservació de l’entorn agrícola  i  la  tramitació  de sol·licituds de llicències o 
permisos  de  competències  supramunicipals,  en  matèries  pròpies  del 
departament.

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

Atesa la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
l’administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua 
d’acord  amb  els  principis  d’eficàcia,  jerarquia,  descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist  l’article  191  del  Text  Refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la 
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes 
d’interès  comú,  per  tal  d’instrumentar  fórmules  d’assistència  i  cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa.

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

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

Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests  documents  i  relacionades  a  l’article  49  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant.

Atès  el  caràcter  voluntari  i  base  negocial  que  tenen  els  convenis 
interadministratius,  com  s’assenyala  a  l’apartat  primer  de  l’article  304  del 
ROAS,  que permet  que  les  administracions  intervinents  estipulin  en  termes 
d’igualtat.
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Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests documents i relacionades a l’article 308 del ROAS.

Atès  el  que  es  desprèn  dels  informes  d’Intervenció  que  s’acompanyen  a 
l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, en virtut 
del qual es regula la millora de les infraestructures i dels serveis agraris del 
municipi (2020-2023), i de l’addenda referent al Pla de Treball per l’any 2020,  
en virtut de la qual es regulen les actuacions a realitzar pel l’any 2020. Tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que s’adjunta a l’acord.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 18.703,46 €. 

Tercer.-  Notificar  aquesta  Resolució  al  Consorci  del  Parc  Agrari  del  Baix 
Llobregat,  adjuntant-li  amb  la  notificació  tres  exemplars  del  conveni  que 
s’aprova  per  aquesta  Resolució,  els  quals  hauran  de  ser  retornats  per  al 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat a aquest Ajuntament degudament 
formalitzats amb les signatures del  President/a  i  de la  persona titular  de la 
Secretaria del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 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 del Consorci del Parc Agrari  
del Baix Llobregat del text del conveni en tots els seus termes, significant a la 
citada Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat que, per aplicació del que 
disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i  de 
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  el  conveni  no 
produirà  efectes  fins  a  la  data  de  la  seva  signatura  per  part  dels  legals 
representants d’ambdues entitats participants.

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

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



Ple 15/10/2020

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

9.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

9.0.1  Aprovar  el  conveni  de  col•laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al Manteniment 
en l’àmbit del Riu Llobregat en el terme municipal de Sant Vicenç dels 
Horts. (CVIA2020000005)

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: CVIA2020000005  Conveni  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
al  Manteniment  en l’àmbit  del  Riu Llobregat  en el  terme municipal  de Sant 
Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al Manteniment  
en l’àmbit del Riu Llobregat en el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Atès que el riu Llobregat i el seu espai fluvial ha esdevingut una peça clau de la  
Infraestructura Verda Metropolitana i ha de ser un dels eixos d’interès públic  
Metropolità en el que la xarxa de camins permet gaudir d'un nou model d'espai  
públic  on  el  medi  natural  i  les  activitats  de  lleure  conviuen  amb  les 
infraestructures, els serveis i les activitats econòmiques.

Atès que el tram baix del riu Llobregat conforma un espai públic de gran valor 
natural, paisatgístics i d'ús lúdic i de servei. Es tracta d’un corredor natural que 
vertebra  l'àrea  metropolitana  en  el  que  s'està  recuperant,  ecològicament  i 
socialment, un espai complex on les infraestructures i els serveis conviuen amb 
el medi natural i les activitats de lleure.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb les seves actuacions 
realitzades a l’espai fluvial al llarg del temps, comparteix i ha expressat la seva 
voluntat, al igual que l’AMB, de que l’espai fluvial del municipi esdevingui un 
espai natural, d’esbarjo, de sostenibilitat i d’equilibri territorial, convertint-se en 
una nova zona de recuperació social dins d’un àmbit natural rehabilitat.

Atès  que  en  data  de  12  de  setembre  de  2017  es  va  signar  per  part  de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç dels  Horts  i  l’AMB i  en  el  marc  del  Programa 
d’actuacions en paisatges naturals i  urbans (PSG) l’Addenda al  Conveni  de 
col·laboració entre els Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, de Sant Vicenç 
dels  Horts  i  de  Molins  de  Rei  i  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  per  al 
finançament  de  les  obres  del  Projecte  executiu  d'un  gual  inundable  al  riu 
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Llobregat per a la connexió dels marges dels termes municipals de Sant Feliu 
de Llobregat  i  Molins de Rei  amb Sant  Vicenç dels  Hort  amb un cost  a  la  
Certificació final d’Obra de 642.258,89€.

La clàusula  novena d’aquest  conveni  estableix  que “un  cop finalitzades les 
obres, les mateixes seran lliurades als ajuntaments els quals les acceptaran i 
n’assumiran el posterior manteniment”.

Atès  que  en  data  de  26  de  setembre  de  2018  es  va  signar  per  part  de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç dels  Horts  i  l’AMB i  en  el  marc  del  Programa 
d’actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG) el Conveni de col·laboració 
entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona per al finançament del projecte d’arranjament camí paral·lel a la línia 
d’alta velocitat, del camí del marge dret del Llobregat de la Riera de Torrelles 
fins al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló i la 1era fase d’adequació 
de terrenys de forest Pública situats a les ribes del Llobregat al TM de Sant 
Vicenç dels Horts_ treballs de senyalització i arranjament del camí paral·lel a 
les vies ferroviàries al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts amb un cost 
previst de 395.000,00€ i un cost de certificació de les actuacions executades 
fins el moment de la signatura del conveni present conveni de 29.434,82€ (IVA 
inclòs).

La  clàusula  novena d’aquest  conveni  estableix  que “un  cop finalitzades les 
obres,  les  mateixes  seran  lliurades  a  l’Ajuntament  que  les  acceptarà  i 
n’assumirà el posterior manteniment”.

Atès  que  les  obres  de  construcció  del  gual  inundable  al  riu  Llobregat  han 
permès  la  connexió  dels  marges  esquerre  i  dret  del  riu,  neguit  llargament 
perseguit  durant  anys  que  ha  permès  la  interconnexió  directa  entre  els 
municipis de Sant Vicenç dels Horts (marge dret) i Molins de Reis i Sant Feliu 
de Llobregat (marge esquerre) superant així la barrera que representava el riu i 
possibilitant  el  desenvolupament  d’una  mobilitat  alternativa  (vianants  i 
bicicletes),  ambientalment  més sostenible,  a diferència del  viaducte de Sant 
Vicenç o el pont de Carles III, infrastructures pensades i dissenyades per a l’ús 
dels vehicles a motor.

Atès que l’obertura del gual ha suposat una nova via de comunicació en la 
mobilitat alternativa entre els dos marges del riu.

No obstant, el seu manteniment, previst inicialment per a cadascun dels tres 
municipis,  ha  esdevingut  un  problema  per  la  gestió  municipal,  atès  que  el 
manteniment per torns que s’havia acordat inicialment es restringia al límit dels 
termes municipals de cada municipi, impossibilitant un manteniment de tot el 
gual en cadascuna de les actuacions que es realitzaven, quedant sempre un 
tram del gual sense fer en cada actuació.
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En  el  mateix  sentit,  les  actuacions  de  manteniment  requereixen  d’una 
coordinació  dels  comandants  operatius  i  logístics  dels  serveis  de  tots  tres 
municipis, que ateses les seves prioritats i recursos, és difícil de conciliar, així  
com que els estàndards i les qualitats dels tres municipis són heterogènies.
Per altra banda, l’obertura del gual ha esdevingut en augment significatiu de 
l’afluència d’usuaris al camí del riu del municipi, doncs accedeixen, hi en fan ús 
des d’ambdós marges del riu.

Tot plegat, han fet del gual i del camí del riu una infraestructura de dimensió 
metropolitana  que  requereix  d’una  gestió  integral,  coordinada  i  amb  un 
tractament de qualitat comú que sobrepassa les capacitats i les limitacions dels 
tres municipis per garantir-les.

Aquesta reflexió és compartida pels tres municipis i per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). I  és en aquest sentit  i  finalitat per la que es proposa que 
l’AMB l’assumeixi el manteniment del gual del riu per tal de garantir una gestió  
integral  coordinada,  amb un tractament de qualitat  comú, així  com el  de la 
millora en l’eficiència de la gestió pública que implicaria.

Amb la mateixa finalitat, també s’incorpora en el manteniment que assumeix 
l’AMB mitjançant el present conveni, el camí del riu i el seu espai fluvial, la del  
camí paral·lel a la línia d’alta velocitat, la 1era fase d’adequació de terrenys de 
forest  Pública  situats  a  les  ribes  del  Llobregat,  així  com  la  resta  d’obres 
realitzades  per  l’AMB  en  el  marc  del  Programa  d’actuacions  en  paisatges 
naturals i urbans (PSG).

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

Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests  documents  i  relacionades  a  l’article  49  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant. 

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

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

Vist l’informe d’Intervenció que s’acompanya a l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en virtut 
del  qual  es  regula  el  manteniment  en  l’àmbit  del  riu  Llobregat  en  el  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts, tot això d’acord amb el text de la minuta 
del conveni que s’adjunta a l’acord.

Segon.- Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  un  import  anual  de  6.500  € 
corresponent als exercicis 2020, 2021 i 2022 (fent un import total de 19.500 €).

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

Quart.- Publicar íntegrament el conveni de col·laboració al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), per aplicació del que disposa l’article 112.2 de 
la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques, així com un anunci de referència sobre l’aprovació i  
signatura d’aquest conveni a DOGC. Pel cas que el conveni afecti a terceres 
persones, els que comportin una alteració de l’exercici de les competències de 
les  administracions,  organismes  o  entitats  públiques,  o  dels  òrgans 
administratius, i els altres en què així s’estableixi per llei o per reglament només 
són  eficaços  si,  un  cop  signats,  són  publicats  íntegrament  en  els  diaris  o 
butlletins oficials corresponents de les administracions implicades.

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

Sisè.- Comunicar el present acord al departament d’Economia. 

10.0.0 AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

10.0.1  Aprovació  inicial  de la  modificació de l’Ordenança municipal  de 
Civisme  i  convivència  ciutadana  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(EC072020000007)

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: EC072020000007 Modificació de l’Ordenança municipal 
de Civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal 
de Civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts.

Vist  l’avantprojecte  de  modificació  de  l’ordenança  municipal  de  Civisme  i 
convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts,  elaborat amb l’objectiu de 
regular  la  venda  de  begudes  alcohòliques,  mitjançant  la  prohibició  de 
l’esmentada venda en les botigues a l’abast, en horari nocturn entre les 23:00h 
i les 8:00h del matí del dia següent.
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Vistos  els  informes  tècnics  sobre  la  necessitat  de  modificar  l’esmentada 
ordenança.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l’ordenança  municipal  de 
Civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts, segons el text que 
es transcriu a continuació:

“Article 11. Consum de drogues, begudes alcohòliques i tabac
 

1.  És  prohibit  el  consum  o  tinença  de  drogues,  estupefaents  o  substàncies  psicòtropes  
considerades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal, als llocs,
vies, establiments o transports públics. Tampoc no és permès l’abandonament al carrer dels
estris o instruments utilitzats per a aquest consum.
 
2. Els organitzadors d’espectacles o titulars d’establiments que permetin, tolerin o promoguin el
consum de drogues tòxiques i el trànsit d’estupefaents són responsables d’infracció
administrativa, llevat que les seves actuacions constitueixin una infracció penal.
 
3. És prohibida la promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució gratuïta de mostres
així com totes aquelles activitats de publicitat o promoció que incompleixen les determinacions
legals.
 
4. És prohibida la venda o subministrament de begudes alcohòliques, de productes destinats a
ser fumats, inhalats, llepats o mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac, o la
venda de productes que l’imitin o que indueixin a l’hàbit de fumar i siguin nocius per a la salut
dels menors així com la venda als menors d’edat de coles i altres substàncies o productes
industrials inhalables de venda autoritzada que puguin produir efectes nocius per a la salut o
creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius.
 
5. No és permesa l’expedició de begudes alcohòliques o tabac mitjançant màquines
automàtiques fora de llocs tancats o, quan siguin en un lloc tancat, si no es troben
senyalitzades degudament respecte de la prohibició als menors o estan situades en un lloc fora
del control dels responsables dels establiments.
 
6. En general, és prohibida la venda o consum de begudes alcohòliques en centres educatius
d’ensenyament, siguin públics o privats, locals i centres per a nens i joves. La venda i el
consum de begudes alcohòliques, en tot cas, ha de respectar la normativa establerta per la
legislació vigent en cada moment, relativa a prevenció i assistència en matèria de substàncies
que puguin generar dependència.
7. És prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública, fora dels espais reservats
expressament per a aquesta finalitat i, especialment, quan es provoquin molèsties a altres
persones o es destorbi la tranquil·litat veïnal.
 
8. Resta  prohibida  la  venda  de  begudes  alcohòliques  en les  botigues  a  l'abast  en  horari  
nocturn, des de les 23:00h de la nit fins a les 8:00h del matí del dia següent. 
 
9. És prohibit el consum de tabac dins dels edificis municipals, centres sanitaris i altres
establiments, en espais tancats d’ús general i públic, d’acord amb les limitacions legals
establertes. En general, s’ha de respectar el principi de prevalença del dret del no-fumador en
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consideració a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva.
 
[...]
 
Article 79. Infraccions molt greus

Es consideren com a molt greus les infraccions següents:

1. Practicar jocs o activitats a la via pública que impliquin apostes de diners.
1. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats.

2. Encendre foc, incloses barbacoes, a zones naturals o en temporades de 
prohibició expressa.
3. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l’autorització corresponent i fer-
hi qualsevol activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill.
4. Realitzar grafits i col·locar propaganda en monuments o edificis de catalogació 

especial.
5. Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic.
6. Abandonar residus perillosos i/o residus especials.

7. Abocar al clavegueram i/o a la llera pública productes sòlids, corrosius o perillosos, 
pastosos i solidificables.
8. L’abocament de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la via pública, camins, canals, 
espais naturals i agrícoles de més de 3 m3.
9. Contaminar l’atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.
10. La venda de begudes alcohòliques en les botigues a l'abast durant l'horari nocturn en que 

resta prohibida la seva venda, especificat en l'Article 11 d'aquesta ordenança, entre les 
23:00h de la nit fins a les 8:00h del matí del dia següent. 

11. La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.”

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

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

Cinquè.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i audiència als interessats, l’ordenança municipal 
de Civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts, que ara s’aprova 
inicialment  quedarà  aprovada  definitivament  sense  necessitat  de  cap  tràmit 
ulterior,  i  es procedirà directament a la publicació i  a trametre la mateixa a 
l’Administració de l’Estat  (Subdelegació del Govern a Barcelona) i Generalitat 
de  Catalunya  (Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals)  amb 
l’acord d’aprovació definitiu. 
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11.0.0 Mocions d'urgència

No hi han

12.0.0 Precs i preguntes

El grups municipals formulen les seves preguntes

L’alcalde  aixeca  la  sessió,  de  la  qual,  com a  secretària  accidental,  estenc 
aquesta acta.

La secretària accidental Vist i plau
L’alcalde
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