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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 10/2020
Caràcter: ordinària
Data: 19 de novembre de 2020
Horari: de 19:00:00 a 1:03:00  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 Dia Internacional per a l'eliminació de la violència 
envers les dones

“Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres 
activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va 
establir aquesta data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de moviments 
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socials, feministes i de tots els àmbits per a eradicar les violències masclistes. 
També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien 
que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes, el #NoEstàsSola, el 
#Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i  
destruir el poder patriarcal. 

És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social  
contra les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la 
defensa  dels  drets  humans  més  fonamentals  està  guanyant,  a  poc  a  poc, 
aquesta  partida.  Per  això,  ens  cal  no  perdre  l’horitzó  que  encara  està  per 
arribar  mentre  tenim  en  compte  el  camí  que  ja  hem  caminat.  Cal  enfortir 
l’estratègia i  el  compromís comú per erradicar totes les formes de violència 
masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i exparella o en l’àmbit 
familiar,  i  que durant  molts  anys  s’han considerat  un  problema privat,  però 
també aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i que 
han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o 
per raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat  
d’explotació sexual o altres. 

Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i, 
afortunadament,  les  persones  que  s’ho  pregunten  han  pres  partit  per  a 
erradicar les violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una 
implicació tan extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els 
darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i  criatures que 
viuen en situacions de violència com, segurament,  ho seran els mesos que 
vindran, mentre duri la pandèmia. 2 

Els  agressors  adapten  la  violència  obrint  esquerdes  noves  per  a  seguir 
avançant, adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat 
que, qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que 
mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual 
per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment 
de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la 
xarxa social i l’activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments, 
la  reducció  de  la  interacció  social  o  l’augment  del  teletreball.  S’han produït 
situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o allotjament 
quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i per tant dificultats econòmiques 
per  a  seguir  endavant.  S’han  produït  agressions  sexuals  en  entorns  d’oci 
informals en els que no hi ha persones professionals formades en matèria de 
violències sexuals. També en el món virtual, l’increment de les violències en 
línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva 
pròpia vida.  Les ciberviolències, com ara el  control  o l’assetjament a través 
d’aplicacions  i  xarxes  socials  o  el  sexpreading,  han  pres  rellevància  en  la 
situació  de  confinament  i  han permès als  agressors  controlar  i  assetjar  les 
seves víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure amb elles. 
Però,  quan  la  violència  s’adapta  a  les  noves  situacions,  també  ho  fan  les 
formes  de  resistir  de  les  seves  víctimes.  Molts  cops  tendim  a  pensar, 
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equivocadament, que les víctimes són éssers passius i resignats en la seva 
situació  i  desconeixem que,  constantment,  estan  elaborant  i  readaptant  les 
maneres en les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida 
i, durant un temps, també ens ha tret la vida pública i moltes d’aquelles coses 
que ens mantenien a les persones felices i segures. Hem comprovat que, per a 
moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i violència. 

Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens 
havien ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur 
per a les dones i les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, 
mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot 
ser l’espai més perillós per a nosaltres. 3 

Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era 
tenir el control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per 
les múltiples campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per 
posar fre a les violències. 

Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist 
que perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències 
han estat, precisament, quan s’ha produït el desconfinament. 

El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament 
històriques.  Des  del  conjunt  d’administracions  manifestem  el  nostre  ferm 
compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a 
totes  les  violències  masclistes  i  per  garantir  l’atenció,  la  recuperació  i  la 
reparació de les supervivents. 

Per  això  no  ens  sabem  estar  de  fer  un  reconeixement  a  totes  aquelles 
persones que han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el 
telèfon, i a totes les associacions, entitats i grups feministes del país que han 
posat sobre la taula l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan 
difícils.  Necessitem, més que mai,  un compromís unitari  de la societat  i  les 
administracions per a garantir la vida digna de les dones i les nenes. 

Vivint  amb normalitat,  els companys i  companyes de feina, les amistats,  les 
persones  amb  qui  compartim  activitats  diverses…  esdevenen  vigilants 
informals del benestar. Compartim preocupacions, sensacions, observem els 
canvis  i,  per  això,  cuidem.  Quan  tot  això  s’ha  vist  impedit,  ha  estat  més 
important  que  mai  que  tothom  fes  un  pas  endavant  per  a  denunciar  les 
violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. 

Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el  
moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien 
i  el  seu veïnat  ha alertat  sobre la situació que patien, a les que han pogut 
escapar.  Ens dirigim, sobretot,  a les que,  en una època tan incerta  com la 
present, encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari. 4 
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Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i  
sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora 
que  us  en  feu  responsables  i  hi  intervingueu.  Per  últim:  als  agressors,  un 
recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat. 

Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel,  sigues tu 
també còmplice en la construcció d’aquest món millor.”

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 acta de la sessió de data 15 d'octubre de 2020.

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

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001015  de  data  7  d’octubre  i 
ratificat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  15  d’octubre  de  2020, 
d’aprovar  la màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la inajornabilitat  en la 
contractació  temporal  a  temps  complert  per  a  la  substitució  d’una 
treballadora en situació de baixa per IT, amb caràcter de màxima urgència 
al senyor FCG, com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca. (G0232020000112)

“Expedient  número:  G0232020000112  Contractació  temporal  a  temps 
complert amb caràcter de màxima urgència per substitució d'una treballadora 
en situació de baixa d'IT al senyor FCG, com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca. 
Tràmit  relacionat:  Ratificar  el  Decret  núm.  2020LLDR001015,  de  data  7 
d’octubre,  sobre  l’aprovació  de  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat en la contractació temporal a temps complert per a la substitució 
d’una  treballadora  en  situació  de  baixa  per  IT,  amb  caràcter  de  màxima 
urgència al senyor FCG, com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca.

Per  Decret  núm.  2020LLDR001015  de  data  7  d’octubre  d’enguany,  sobre 
l’aprovació  de  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació temporal a temps complert per a la substitució d’una treballadora 
en sitaució de baixa per IT, amb caràcter de màxima urgència al senyor FCG, 
com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca.

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

ACORDS

Primer.-  Ratificar el  Decret  núm. 2020LLDR001015,  de data 7 d’octubre de 
2020, que transcrit literalment diu així:

“Expedient  número:  G0232020000112  Contractació  temporal  a  temps  
complert amb caràcter de màxima urgència per substitució d'una treballadora  
en situació de baixa d'IT al senyor FCG, com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  
inajornabilitat en la contractació temporal a temps complert per a la substitució  
d’una  treballadora  en  situació  de  baixa  per  IT,  amb  caràcter  de  màxima  
urgència al senyor FCG, com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca.

Atès  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament  de  Cultura  on  fonamenta  la  
necessitat i urgència de cobrir amb la substitució de dues persones les baixes  
de 2 treballadores que es troben actualment en situació d’Incapacitat Temporal.

Atès que el servei que atorga el departament de Cultura és de caire essencial i  
les  tasques  que  assumeixen  són  concretes  de  personal  bibliotecari  és  
completament necessari disposar de personal que pugui executar tasques de  
registre,  catalogació  i  atendre  al  públic  per  a  la  localització  del  material  
bibliotecari  i  préstec  i  etiquetar,  catalogar,  revisar  i  ordenar  els  llibres  i  
documents  de  la  Biblioteca.  Així  com  perfils  que  puguin  col·laborar  en  la  
promoció  de  les  activitats  encaminades  a  afavorir  els  espais  culturals  del  
municipi, que puguin realitzar informes estadístics de l’estat  actualitzat de la  
Biblioteca i  les corresponents memòries  anuals.  A més,  atendre, controlar i  
solucionar problemes puntuals amb els ordinadors que es disposen i utilitzar  
les  diferents  aplicacions  informàtiques  per  a  la  consecució  de  tasques  
assignades.
Atès que en el mateix informe deixa detallat la distribució del personal dins de  
l’equipament de la Biblioteca municipal on estableix que és del tot inajornable i  
excepcional donar cobertura a aquestes substitucions per tal de donar un bon  
servei.

Atès  que  actualment  no  disposem  de  borsa  de  Tècnics/ques  Auxiliars  de  
Biblioteca per tal de substituir al personal.

Vista la convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball de  
personal  tècnic  auxiliar  de  biblioteca,  que  permeti  contractar  temporalment  
personal  laboral  o  nomenaments  d’interinitat  per  ocupar  places  de  
Tècnics/ques  Auxiliars  de  Biblioteca  amb  caràcter  excepcional,  urgent  i  
inajornable.
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Davant la necessitat i la urgència, l’Ajuntament ha contactat amb el Servei de  
Biblioteques de la Diputació de Barcelona per tal de que si disposaven d’una  
Borsa de treball  de  Tècnics/que de Biblioteca ens facilitessin  i  ens  facin  a  
arribar currículums, amb la finalitat de poder fer una selecció es planteja tenir  
com a criteri selectiu que el professional tingui experiència prèvia en l’àmbit, es  
va portar a terme una entrevista personal amb els 2 currículums que ens van  
fer arribar i mitjançant criteris objectius (formació, actitud, experiència prèvia,  
compromís, entre d’altres) es va obtenir un resultat, ambdues persones van  
passar el procés amb molta solvència. 

Vista l’acta on s’estableixen els criteris valorats per a la selecció i el resultat de  
les entrevistes realitzades a les persones aspirants,  per la qual  es proposa  
contractar temporalment al senyor Ferran Cañada González. 

Atès que aquesta entrevista i els resultats obtinguts amb els barems a valorar,  
el  senyor  Ferran Cañada González,  va obtenir  la puntuació màxima essent  
aquesta  de 49 punts,  es  portarà  a  terme la  contractació  temporal  a  temps  
complert, en la modalitat d’interinatge per a la substitució d’una treballadora en  
situació de baixa d’IT, la senyora MJMM i fins a la reincorporació de la persona  
substituïda. 

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 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 ique es mantenen vigents en virtut de la pròrroga pressupostària i atenent  



Ple 19/11/2020

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.

Vist  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i  
Organització, 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  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  
d’aquesta contractació en base a l’informe emès pel Cap del departament de  
Cultura.

Segon.- Contractar temporalment amb caràcter de màxima urgència a temps  
complert amb jornada flexible de matí i/o tarda, en la modalitat d’interinatge per  
la  substitució  d’una treballadora en situació de baixa d’IT,  al  senyor  Ferran  
Cañadas González, com a tècnic auxiliar de biblioteca, enquadrada en el grup  
de classificació 1, nivell de destinació 14 i amb 223 punts segons la valoració  
de llocs de treball vigents, amb efectes del dia 7 d’octubre 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 8.347,41 € en concepte de salaris i Seguretat  
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la  
duració del contracte laboral.

Quart.- Ratificar el present acord a la propera Junta de Govern Local que es  
celebri.

Cinquè.- Nomenar com a tutor de la present contractació al funcionari d’aquest  
Ajuntament, Teodoro Pérez Habas, per tal de valorar si la persona interessada  
ha superat o no el període de prova, essent aquest d’un mes.

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

Vuitè.- Comunicar  el  present  acord  al  senyor  Teodoro  Pérez  Habas,  als  
departaments de Cultura, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions  
sindicals.”

2.0.2  Donar  compte  de  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  8 
d’octubre  de  2020,  d’aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la 
constitució  d’una  borsa  de  treball  d’Educadors/es  Infantils. 
(RH112020000012)

“Expedient  número:  RH112020000012  Bases  i  convocatòria  per  a  la 
constitució d’una borsa de treball d’Educadors/es Infantils.
Tràmit relacionat: Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una 
borsa de treball d’Educadors/es Infantils.

Atès que és necessari disposar d’una borsa de treball que permeti contractar 
temporalment personal laboral o nomenaments d’interinitat per ocupar places 
reservades  per  als  llocs  de  treball  d’Educadors/es  Infantils  amb  caràcter 
excepcional, urgent i inajornable.

Atès que actualment no tenim cap borsa vigent i  això no ens permet donar 
resposta ràpida i eficient a les necessitats que la gestió diària requereix.

Vist l’informe emès pel Cap del departament d’Educació que s’adjunta i forma 
part  de  l’expedient  on  es  justifica  la  urgència  i  la  inajornabilitat,  per  tal  de 
complir les ratios de personal que exigeix la normativa aplicable a les escoles 
bressol, la qual cosa es pot veure dificultada per les mesures previstes per fer  
front a la pandèmia.

Vist l’informe emès pel Cap de Recursos Humans i Organització que consta a 
l’expedient.

Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal, que s’adjunta a l’expedient.

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar les bases reguladores que s’adjunten al present acord i  la 
convocatòria  del  concurs  oposició  lliure per  a  la  constitució  d’una borsa  de 
treball d’Educadors/es Infantils.

Segon.- Publicar les bases i la convocatòria objecte d’aprovació al BOPB.
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Tercer.-  Publicar  les bases i  la convocatòria  al  Portal  de Transparència de 
l’Ajuntament.

Quart.- Donar compte al proper Ple de l’Ajuntament.

Cinquè.-  Notificar  aquest  acord  a  les  seccions  sindicals  i  òrgans  de 
representació dels empleats i empleades públics.

Sisè.- Notificar el present acord als membres del Tribunal Qualificador.”

2.0.3 Donar compte del  decret  2020LLDR001036 de data 13 d’octubre i 
ratificat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  22  d’octubre  de  2020, 
d’aprovar  la màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la inajornabilitat  en la 
contractació temporal com a Tècnica mitjana en programes destinada a 
Treball  als  Barris amb caràcter  de màxima urgència a la senyora LCP. 
(G0232020000108)

“Expedient  número:  G0232020000108  Contractació  temporal  a  temps 
complert, en la modalitat d’obra i servei amb caràcter de màxima urgència pel 
programa de Treball als Barris de la senyora LCP, com a Tècnica mitjana.
Tràmit  relacionat:  Ratificar  el  decret  núm.  2020LLDR001036  de  data  13 
d’octubre de 2020, sobre l’aprovació de la màxima urgència, l’excepcionalitat i 
la  inajornabilitat  en  la  contractació  temporal  com  a  Tècnica  mitjana  en 
programes destinada a Treball als Barris amb caràcter de màxima urgència a la 
senyora LCP.

Per  Decret  núm.  2020LLDR001036  de  data  13  d’octubre  d’enguany,  sobre 
l’aprovació  de  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació temporal com a Tècnica mitjana en programes destinada a Treball 
als Barris amb caràcter de màxima urgència a la senyora LCP.

Atès que aquest Decret ha d’ésser ratificat en la primera Junta de Govern Local 
que celebri l’Ajuntament.

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

ACORDS

Primer.-  Ratificar el Decret núm. 2020LLDR001036 de data 13 d’octubre de 
2020, que transcrit literalment diu així:

“Expedient número:  G0232020000108 Contractació temporal a temps complert,  
en la modalitat d’obra i servei amb caràcter de màxima urgència pel programa de  
Treball als Barris de la senyora LCP, com a Tècnica mitjana.
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Tràmit relacionat: Aprovar la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat  
en  la  contractació  temporal  com a  Tècnica  mitjana  en  programes  destinada a  
Treball als Barris amb caràcter de màxima urgència a la senyora LCP.

Vist  l’informe emès per la Tècnica de Participació i  Convivència, en el  qual  es  
fonamenta la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la substitució  
de  la  Tècnica  pel  programa  de  treball  als  barris  vinculat  al  departament  de  
Participació  i  Convivència,  atesa  la  necessitat  de  continuar  amb  el  
desenvolupament del  projecte i  les accions ocupacionals junt amb la tramitació  
justificativa que cal traslladar de forma contínua a la Generalitat de Catalunya.

Atès  que  en  data  8  de  setembre  d’enguany  es  sol·licità  al  Servei  d’Ocupació  de  
Catalunya (SOC) la selecció de persones candidates per agilitzar l’agreujada situació,  
el passat 23 de setembre es van rebre 7 candidatures de les quals es van entrevistar 4  
de les persones i tenint en compte els criteris establerts per seleccionar a la persona  
més  idònia  (formació,  acció  comunitària  i  inserció  sociolaboral),  s’ha  escollit  a  la  
senyora Laura Celada Peña, d’acord amb l’informe referenciat anteriorment.

Atès que actualment no es disposa de borsa de Tècnics/ques Mitjà/anes de Promoció  
Econòmica per a poder portar a terme una contractació, degut a que la que tenim 
vigent es troba exhaurida perquè les persones han rebutjat dos cops.

Atès que s’ha sol·licitat al SOC personal del municipi que es trobi a l’atur per tal de  
donar cobertura urgent a aquesta contractació.

Atès que aquesta contractació es troba subjecte a la subvenció destinada al Projecte  
de Treball als Barris per a l’exercici 2020, la duració màxima és fins el 31 de desembre  
de 2020, amb la possibilitat de pròrroga en el cas que la subvenció destinada a l’ajut  
vinculat al Pla Dinamitzem La Guàrdia i la Font del Llargarut es prorrogui i, amb la  
limitació de fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent que en cap  
cas podrà superar els 6 mesos.

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, pelqual  
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a  
Catalunya en matèria de funció pública,  en relació amb l’article  2 del Reial  Decret  
2720/1998, de 18 de desembre, pel que es desenvolupa l’article 15 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. 
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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. 

Atesa aquesta contractació temporal, té un període de prova d’un mes, aquest període  
restarà  interromput  en  les  situacions  d’incapacitat  temporal,  maternitat,  adopció  o  
acolliment  i  vacances, que afectin al  personal  en període de prova.  Abans de que 
finalitzi  el  període de prova,  la  tutora escollida,  la senyora Yolanda Martín García,  
Tècnica  de  Participació  i  Convivència,  haurà  d’emetre  un  informe  per  avaluar  el  
període de prova on es fonamenti la superació o no d’aquest període i, on el Tinent  
d’Alcaldia delegat haurà de resoldre, de forma motivada, la qual cosa donarà lloc a la  
desestimació  del  contracte  laboral  i  la  pèrdua  de  qualsevol  dret  que  pugui  
correspondre. 

Vist  l’informe  emès  pel  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, 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 màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en aquesta  
contractació en base a l’informe emès per la Tècnica de Participació i Convivència.

Segon.- Contractar  temporalment  per  durada  determinada  a  temps  complert  amb  
jornada  flexible  de  matí  i/o  tarda,  en  la  modalitat  d’obra  i  servei  determinat,  amb  
caràcter de màxima urgència, a la senyora Laura Celada Peña, enquadrada en el grup  
professional A2, com a Tècnica Mitjana en el programa Treball als Barris, amb efectes  
des del dia 7 d’octubre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020 amb possibilitat de  
pròrroga, en cas que es prossegueixi amb l’ajut, però fins a la resolució definitiva del  
procés selectiu corresponent que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer.- Aprovar la despesa de 10.329,21 .-€ 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.- Ratificar el present acord a la propera Junta de Govern Local que es celebri.

Cinquè.- Nomenar com a tutora de la present contractació a la funcionària d’aquest  
Ajuntament,  la  senyora  Yolanda  Martín  García,  per  tal  de  valorar  si  la  persona  
interessada ha superat o no el període de prova, essent aquest d’un mes. 
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Sisè.- 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. 

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Vuitè.- Comunicar  el  present  acord  a  la  senyora  Yolanda  Martín  Garcia,  als  
departaments de Participació i Convivència, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a  
les seccions sindicals.”

2.0.4 Donar compte del  decret  2020LLDR001043 de data 14 d’octubre i 
ratificat  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  29  d’octubre  de  2020, 
d’aprovar  la  màxima  urgència,  excepcionalitat  i  inajornabiltiat  en  la 
contractació temporal amb durada determinada a temps complert, en la 
modalitat d'obra i servei determinat, amb caràcter de màxima urgència a 
la senyora ABL, com a Treballadora Social. (G0232020000109)

“Expedient  número:  G0232020000109  Contractació  temporal  amb  durada 
determinada a temps complert, en la modalitat d'obra i servei determinat, amb 
caràcter de màxima urgència a la senyora ABL, com a Treballadora Social.
Tràmit  relacionat:  Ratificar  el  decret  núm.  2020LLDR001043  de  data  14 
d’octubre de 2020, sobre la contractació temporal amb durada determinada a 
temps complert,  en la modalitat  d'obra i  servei  determinat,  amb caràcter de 
màxima urgència a la senyora ABL, com a Treballadora Social.

Per  Decret  núm.  2020LLDR001043  de  data  14  d’octubre  d’enguany,  es  va 
aprovar la contractació temporal amb durada determinada a temps complert, en 
la modalitat d'obra i servei determinat, amb caràcter de màxima urgència a la 
senyora Ariadna Balmisa León, com a Treballadora Social.

Atès que aquest Decret ha d’ésser ratificat en la primera Junta de Govern Local 
que celebri l’Ajuntament.

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

ACORDS

Primer.-  Ratificar el Decret núm. 2020LLDR001043 de data 14 d’octubre de 
2020, que transcrit literalment diu així:

“Expedient  número:  G0232020000109  Contractació  temporal  amb  durada  
determinada a temps complert,  en la modalitat  d'obra i  servei  determinat,  amb  
caràcter de màxima urgència a la senyora ABL, com a Treballadora Social. 
Tràmit relacionat: Aprovar la màxima urgència, excepcionalitat i inajornabiltiat en  
la  contractació  temporal  amb  durada  determinada  a  temps  complert,  en  la  
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modalitat  d'obra  i  servei  determinat,  amb  caràcter  de  màxima  urgència  a  la  
senyora ABL, com a Treballadora Social.

Atès l’informe emès pel Cap de Serveis Socials en el qual fonamenta la necessitat de  
reforçar  el  seu departament  amb personal  tècnic,  degut  a  la  situació  econòmica  i  
social  ocasionada  per  l’actual  crisi  sanitària  fruit  de  la  pandèmia  generada  per  la  
COVID-19 i, fonamentant la màxima urgència, excepcionalitat i inajornabilitat. 

Atès que el mateix informe destaca que tenint en compte l’actual situació, la Diputació  
de Barcelona ha aprovat una despesa econòmica per import de 30.000€ destinada al  
reforç extraordinari  de professionals  dels  serveis  socials  bàsics  per  un període de  
justificació i d’execució fins al 31 de desembre de 2020.
Atès  que  actualment  no  es  disposa  de  borsa  de  Treballadors/es  Socials  perquè  
l’actual borsa es troba exhaurida, donat que la última persona que es trobava a la llista  
ha rebutjat.

Davant la necessitat i la urgència, l’Ajuntament es posa en contacte amb en el Col·legi  
Oficial de Treball Social de Catalunya, per tal que publiqui l’oferta de 2 treballadors/es  
socials en el Col·legi i ens facin arribar les currículums, amb la finalitat de poder fer  
una  selecció  es  planteja  tenir  com  a  criteri  selectiu  que  el  professional  tingui  
experiència  prèvia  en  el  treball  amb  serveis  socials  en  Ajuntaments  i/o  tràmits  
vinculats la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia Personal i  
atenció a les persones en situació de dependència i posteriorment fer una entrevista  
conjunta amb el cap de recursos humans i el cap de serveis socials.

Vista l’acta on s’estableixen els criteris valorats per a la selecció i el resultat de les  
entrevistes realitzades a les persones aspirants,  per  la  qual  es proposa contractar  
temporalment a la senyora Nerea Pérez Delgado i Ariadna Balmisa León.

Aquesta contractació temporal està subjecta a la subvenció aprovada per la Diputació  
de Barcelona, tenint aquesta duració màxima fins el 31 de desembre de 2020, amb la  
possibilitat de pròrroga en el cas que l’ajut destinada al reforç de professionals dels  
serveis  socials  es prorrogui  i,  amb la  limitació  de fins a  la  resolució  definitiva  del  
procés selectiu corresponent que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

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  2 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  
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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.

Atesa aquesta contractació temporal, té un període de prova d’un mes, aquest període  
restarà  interromput  en  les  situacions  d’incapacitat  temporal,  maternitat,  adopció  o  
acolliment  i  vacances, que afectin al  personal  en període de prova.  Abans de que 
finalitzi  el  període de prova,  el  tutor  escollit,  el  senyor Sergi  Gómez Hita,  Cap del  
departament de Serveis Socials, haurà d’emetre un informe per avaluar el període de 
prova on es fonamenti la superació o no d’aquest període i,  on el Tinent d’Alcaldia  
delegat  haurà  de  resoldre,  de  forma  motivada,  la  qual  cosa  donarà  lloc  a  la  
desestimació  del  contracte  laboral  i  la  pèrdua  de  qualsevol  dret  que  pugui  
correspondre.

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

Vist l’informe emès pel Cap del departament de Recursos Humans i Organització, que  
s’adjunta 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  màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquesta  
contractació en base a l’informe emès pel Cap del departament de Serveis Socials.

Segon.- Contractar  temporalment  per  durada  determinada  a  temps  complert  amb  
jornada  flexible  de  matí  i/o  tarda,  en  la  modalitat  d’obra  i  servei  determinat,  amb  
caràcter de màxima urgència a la senyora Ariadna Balmisa León, com a Treballadora  
Social, grup de classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 20, amb una valoració  
de 323 punts segons la valoració de llocs de treball, amb efectes del dia 5 d’octubre i  
fins  el  31  de  desembre  de  2020  amb  possibilitat  de  pròrroga,  en  cas  que  es 
prossegueixi amb la subvenció, però fins a la resolució definitiva del procés selectiu  
corresponent que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer. Aprovar despesa de 10.467,20 € en concepte de salaris i  Seguretat Social  
amb  el  compromís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la  duració  del  
contracte laboral.
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Quart.- Nomenar  com  a  tutor  de  la  present  contractació  al  funcionari  d’aquest  
Ajuntament, Sergi Goméz Hita, per tal de valorar si la persona interessada ha superat  
o no el període de prova, essent aquest d’un mes.

Cinquè.- Ratificar  el  present  acord  en  la  propera  Junta  de  Govern  Local  que  es  
celebri.

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

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Vuitè.- Comunicar  als  departament  de  Serveis  Socials,  d’Economia,  Sistemes  i  
Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.5  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001044  de  data  14  d’octubre, 
rectificat pel decret 2020LLDR001068 de data 18 d’octubre, i ratificat per la 
Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2020, d’aprovar la màxima 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació temporal 
per durada determinada, en la modalitat d’obra i servei determinat, amb 
caràcter  de màxima urgència,  mitjançant  el  programa de concessió  de 
fons de prestació del Catàleg de serveis 2020, a la senyora NPD com a 
Treballadora Social. (G0232020000093)

“Expedient  número:  G0232020000093  Contractació  temporal  per  durada 
determinada, en la modalitat d’obra i servei determinat, mitjançant el programa 
de concessió de fons de prestació del Catàleg de serveis 2020, a la senyora 
NPD, com a Treballadora Social. 
Tràmit  relacionat:  Ratificar  el  decret  núm.  2020LLDR001044  de  data  14 
d’octubre de 2020 i modificat pel decret núm. 2020LLDR001068 de data 16 
d’octubre de 2020, sobre l’aprovació la màxima urgència, l’excepcionalitat i la 
inajornabilitat  en  la  contractació  temporal  per  durada  determinada,  en  la 
modalitat  d’obra  i  servei  determinat,  amb  caràcter  de  màxima  urgència, 
mitjançant  el  programa  de  concessió  de  fons  de  prestació  del  Catàleg  de 
serveis 2020, a la senyora NPD com a Treballadora Social.

Per Decret núm. 2020LLDR001044 de data 14 d’octubre de 2020 i modificat pel 
Decret núm. 2020LLDR001068 de data 16 d’octubre de 2020, es va aprovar la 
màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació temporal 
per  durada  determinada,  en  la  modalitat  d’obra  i  servei  determinat,  amb 
caràcter de màxima urgència, mitjançant el programa de concessió de fons de 
prestació del Catàleg de serveis 2020, a la senyora NPD com a Treballadora 
Social.

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

ACORDS

Primer.-  Ratificar el Decret núm. 2020LLDR001044 de data 14 d’octubre de 
2020 i modificat pel decret núm. 2020LLDR001068 de data 16 d’octubre de 
2020, que transcrit literalment diu així:

“Expedient  número:  G0232020000093  Contractació  temporal  per  durada  
determinada, en la modalitat d’obra i servei determinat, mitjançant el programa de  
concessió de fons de prestació del Catàleg de serveis 2020, a la senyora NPD,  
com a Treballadora Social. 
Tràmit relacionat: Aprovar la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en  
la  contractació  temporal  per  durada  determinada,  en  la  modalitat  d’obra  i  servei  
determinat, amb caràcter de màxima urgència, mitjançant el programa de concessió  
de  fons  de  prestació  del  Catàleg  de  serveis  2020,  a  la  senyora  NPD  com  a  
Treballadora Social.

Atès l’informe emès pel Cap de Serveis Socials en el qual fonamenta la necessitat de  
reforçar  el  seu departament  amb personal  tècnic,  degut  a  la  situació  econòmica  i  
social  ocasionada  per  l’actual  crisi  sanitària  fruit  de  la  pandèmia  generada  per  la  
COVID-19 i, fonamentant la màxima urgència, excepcionalitat i inajornabilitat.

Atès que el mateix informe destaca que tenint en compte l’actual situació, la Diputació  
de Barcelona ha aprovat una despesa econòmica per import de 30.000€ destinada al  
reforç extraordinari  de professionals  dels  serveis  socials  bàsics  per  un període de  
justificació i d’execució fins al 31 de desembre de 2020.

Atès  que  actualment  no  es  disposa  de  borsa  de  Treballadors/es  Socials  perquè  
l’actual borsa es troba exhaurida, donat que la última persona que es trobava a la llista  
ha rebutjat.

Davant la necessitat i la urgència, l’Ajuntament es posa en contacte amb en el Col·legi  
Oficial de Treball Social de Catalunya, per tal que publiqui l’oferta de 2 treballadors/es  
socials en el Col·legi i ens facin arribar les currículums, amb la finalitat de poder fer  
una  selecció  es  planteja  tenir  com  a  criteri  selectiu  que  el  professional  tingui  
experiència  prèvia  en  el  treball  amb  serveis  socials  en  Ajuntaments  i/o  tràmits  
vinculats la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia Personal i  
atenció a les persones en situació de dependència i posteriorment fer una entrevista  
conjunta amb el cap de recursos humans i el cap de serveis socials.

Vista l’acta on s’estableixen els criteris valorats per a la selecció i el resultat de les  
entrevistes realitzades a les persones aspirants,  per  la  qual  es proposa contractar  
temporalment a la senyora Nerea Pérez Delgado i Ariadna Balmisa León.

Aquesta contractació temporal està subjecta a la subvenció aprovada per la Diputació  
de Barcelona, tenint aquesta duració màxima fins el 31 de desembre de 2020, amb la  
possibilitat de pròrroga en el cas que l’ajut destinada al reforç de professionals dels  
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serveis  socials  es prorrogui  i,  amb la  limitació  de fins a  la  resolució  definitiva  del  
procés selectiu corresponent que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

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  2 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.

Atesa aquesta contractació temporal, té un període de prova d’un mes, aquest període  
restarà  interromput  en  les  situacions  d’incapacitat  temporal,  maternitat,  adopció  o  
acolliment  i  vacances, que afectin al  personal  en període de prova.  Abans de que 
finalitzi  el  període de prova,  el  tutor  escollit,  el  senyor Sergi  Gómez Hita,  Cap del  
departament de Serveis Socials, haurà d’emetre un informe per avaluar el període de 
prova on es fonamenti la superació o no d’aquest període i,  on el Tinent d’Alcaldia  
delegat  haurà  de  resoldre,  de  forma  motivada,  la  qual  cosa  donarà  lloc  a  la  
desestimació  del  contracte  laboral  i  la  pèrdua  de  qualsevol  dret  que  pugui  
correspondre.

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

Vist  l’informe  del  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i  Organització,  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 pelDecret d'Alcaldia núm.  
2020LLDR000009 de 7 de gener de 2020, publicat en el BOP de 16 de gener de 2020,

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

Segon. Contractar  temporalment  per  durada  determinada  a  temps  complert  amb  
jornada  flexible  de  matí  i/o  tarda,  en  la  modalitat  d’obra  i  servei  determinat,  amb  
caràcter de màxima urgència a la senyora Nerea Pérez Delgado, com a Treballadora  
Social, grup de classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 20, amb una valoració  
de 323 punts segons la valoració de llocs de treball, amb efectes del dia 5 d’octubre i  
fins  el  31  de  desembre  de  2020  amb  possibilitat  de  pròrroga,  en  cas  que  es 
prossegueixi amb la subvenció, però fins a la resolució definitiva del procés selectiu  
corresponent que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer. Aprovar despesa de 10.467,20 € en concepte de salaris i  Seguretat Social  
amb  el  compromís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la  duració  del  
contracte laboral.

Quart.- Nomenar  com  a  tutor  de  la  present  contractació  al  funcionari  d’aquest  
Ajuntament, Sergi Gómez Hita, per tal de valorar si la persona interessada ha superat  
o no el període de prova, essent aquest d’un mes.

Cinquè.- Ratificar  el  present  acord  en  la  propera  Junta  de  Govern  Local  que  es  
celebri. 

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

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Vuitè.- Comunicar el present acord al senyor Sergi Gómez Hita, als departament de  
Serveis Socials, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.6  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001051  de  data  15  d’octubre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  el 
nomenament com a funcionària interina, per acumulació de tasques a la 
senyora MAPM, com a Administrativa. (G0232020000116)

“Expedient  número:  G0232020000116  Nomenament  com  a  funcionària 
interina, per acumulació de tasques a la senyora MAPM, com a Administrativa. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el 
nomenament  com  a  funcionària  interina,  per  acumulació  de  tasques  a  la 
senyora MAPM, com a Administrativa.

Ateses  les  necessitats  administratives  del  departament  de  Seguretat 
Ciutadana, es considera un servei essencial per a donar compliment al servei 
efectuat per la Policia Local i, tenint en compte l’excepcionalitat de la situació 
ocasionada per la crisi sanitària de la COVID-19 i tenint en compte que no hi ha 
personal  administratiu  disponible  per  a  donar  cobertura  a  les  tasques 
administratives d’aquest departament.
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Atesa  la  urgència  i  la  inajornabilitat  en  la  tramitació  de  procediments 
administratius  l’acumulació  de  tasques  derivades  dels  expedients  iniciats  al 
departament de Seguretat Ciutadana subjectes a termini i que s’han de tramitar 
i donar compliment dins de les dates de venciments establertes a l’ordenament 
jurídic, com són els procediments sancionadors, la retirada de vehicles de la via 
urbana, denuncies a la ciutadania, entre d’altres.

Atès que existeix una borsa de treball actualment activa per a donar cobertura 
a les vacants de personal Administratiu, i resultant d’aquest procés de selecció 
ha resultat un llistat d’aprovats que formen part de l’actual llista de personal 
Administratiu.

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

Atès que de la relació de les persones aspirant, senyora María Angustias Porto 
Morillo, és l’aspirant que es troba en primer lloc de la llista actualitzada de la 
borsa de personal Administratiu, s’ha procedit a fer-li  l’oferiment i  la qual ha 
acceptat.

Atès el que disposen els articles 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 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Atès  el  contingut  de  l’article  19.Dos  de  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juliol,  de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que contempla en el seu punt 
dos  que  durant  l’any  2018  no  es  procedirà  a  la  contractació  de  personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables. 
Atès que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per a  
l’any 2018, pel qual s’aproven els pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2018  i  que  es  mantenen  vigents  en  virtut  de  la  pròrroga  pressupostària  i  
atenent al fet que encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2020 i aquesta aprovació ha d’estar condicionada al què en 
aquesta Llei es dictamini. 

Vist  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització,  que s’adjunta  i  forma part  de  l’expedient  on  es  fonamenta  la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabiltiat d’aquest nomenament.

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

Segon.-  Nomenar com a funcionària interina, en la modalitat  d’eventual  per 
acumulació de tasques per durada de dos mesos, a la senyora María Angustias 
Porto  Morillo,  adscrita  provisionalment  al  lloc  de  treball  (núm.  383) 
d’Administrativa, enquadrada en grup de classificació C1, nivell de destinació 
12, amb una valoració de 178 punts segons la valoració de llocs de treball, amb 
efectes des del dia 13 d’octubre de 2020 i fins el 12 de desembre de 2020.

Tercer.- Aprovar la despesa de 4.987,16.-€ 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-  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 el present acord als departaments de Seguretat Ciutadana, 
d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.7 Donar compte del  decret  2020LLDR001052 de data 15 d’octubre i 
rectificat pel decret 2020LLDR001069 de data 16 d’octubre, d’aprovar  la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació temporal, 
en  la  modalitat  d’interinitat  per  a  la  substitució  d’una  treballadora  en 
situació  de  baixa  per  IT,  a  la  senyora  SCC,  com  a  Conserge. 
(G0232020000115)

“Expedient número:  G0232020000115 Contractar  temporalment  per  durada 
determinada a temps complert a la senyora SCC, com a Conserge. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació  temporal,  en  la  modalitat  d’interinitat  per  a  la  substitució  d’una 
treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora SCC, com a Conserge.
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Atès que el servei de consergeria es considera un servei essencial per al bon 
funcionament i manteniment de les instal·lacions, així com l’atenció, recepció i 
accés de persones al centre o equipaments de les dependències municipals, es 
considera urgent i inajornable portar a terme una contractació temporal per a la 
substitució  d’una  treballadora  que  es  troba  en  situació  de  baixa  per  IT,  la 
senyora AMM.

Es considera urgent i inajornable perquè han d’estar cobertes les dependències 
municipals, ja siguin edificis, escoles o museus locals, i són les persones que 
s’encarreguen  de  controlar  l’accessibilitat  als  centres,  les  visites  a  les 
dependències  que  es  custodiïn  i  són  els  encarregats  de  l’obertura  i  el 
tancament  de  les  instal·lacions,  ja  siguin  portes,  alarmes,  elements  de 
refrigeració. A més, realitzen tasques bàsiques de manteniment i conservació 
de  les  instal·lacions  de  manera  polivalent  en  els  diferents  camps  tècnics 
(fontaneria, electricitat, fusteria, cristalleria, serralleria, paleta, pintura, etc.)

Atès  que  el  servei  de  consergeria  a  les  escoles  es  considera  un  servei 
essencial recollit a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de bases del règim 
local  en  l’article  25.2.n:  "Participar  en  la  vigilància  del  compliment  de  
l'escolaritat  obligatòria  i  cooperar  amb  les  administracions  educatives  
corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous  
centres  docents.  La  conservació,  manteniment  i  vigilància  dels  edificis  de  
titularitat  local  destinats  a  centres  públics  d'educació  infantil,  d'educació  
primària o d'educació especial".

Atès que existeix una borsa de treball actualment activa per a donar cobertura 
a  les  vacants  de  personal  de  Consergeria,  i  resultant  d’aquest  procés  de 
selecció 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.

Atès que les dues persones primeres de la llista es troben en actiu al servei de 
Consergeria, s’ha contactat amb la tercera persona de la llista, la qual se li ha 
ofert  la  substitució  temporal  per  baixa  d’IT  i  acceptat  l’oferiment  la  senyora 
Sonia Castellano Cortés.

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  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització,  on  queda  fonamentada  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat en aquesta contractació.

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  d’aquesta 
contractació en base a l’informe emès pel Cap del departament de Recursos 
Humans i Organització.

Segon.-  Aprovar  la  contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps 
complert amb jornada flexible de matí i/o tarda, en la modalitat d’interinatge per 
a la substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT,  a la senyora 
Sonia Castellano Cortés, a la plaça (núm. 112) al lloc de treball (núm. 264) 
adscrita  provisional  al  lloc de treball  del  Conserge,  enquadrada en grup de 
classificació  AP,  nivell  de  destinació  10,  amb  una  valoració  de  142  punts 
segons la valoració de llocs de treball, amb efectes des del dia 13 d’octubre de 
2020 i fins a la reincorporació de la persona substituïda.
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Tercer.- Aprovar la despesa de 5.670,43.-€ 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 tutor de la present contractació al funcionari d’aquest 
Ajuntament, el senyor Adolfo Gómez García, per tal de valorar si la persona 
interessada ha superat o no el període de prova, essent aquest d’un mes. 

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  al  senyor  Adolfo  Gómez  García,  als 
departaments  de  Recursos  Humans  i  Organització,  d’Economia,  Sistemes  i 
Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.8  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001071  de  data  19  d’octubre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps  complert  a  la 
senyora OCL, com Administrativa. (G0232020000118)

“Expedient  número:  G0232020000118  Contractació  temporal  per  durada 
determinada a temps complert a la senyora OCL, com Administrativa. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació temporal per durada determinada a temps complert a la senyora 
OCL, com Administrativa.

Atès l’informe emès pel  Cap del  departament de Serveis Socials en el  qual 
fonamenta la  necessitat  d’incorporar  personal  administratiu al  servei,  per  tal 
d’agilitzar  les  necessitats  derivades  de  l’actual  situació  econòmica  i  social 
ocasionada per  l’actual  crisi  sanitària  fruit  de  la  pandèmia  generada per  la  
COVID-19 i, fonamentant la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat.

Atès que el mateix informe destaca que tenint en compte l’actual situació, la 
Diputació  de  Barcelona  ha  aprovat  una  despesa  econòmica  per  import  de 
30.000€ destinada al reforç extraordinari de professionals dels serveis socials 
bàsics per un període de justificació i d’execució fins al 31 de desembre de 
2020.

Atès que existeix una borsa de treball actualment activa per a donar cobertura 
a les vacants de personal Administratiu, i resultant d’aquest procés de selecció 
ha resultat un llistat d’aprovats que formen part de l’actual llista de personal 
Administratiu.
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Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball  de personal administratiu en l’acta del  dia 3 de maig de 2019 va 
aprovar  la llista de les persones candidates i  l’ordre de puntuació amb una 
durada de dos anys, la qual es troba vigent.

Atès que de la relació de les persones aspirant, senyora Olga Canals Llorens, 
és l’aspirant que es troba en primer lloc de la llista actualitzada de la borsa de 
personal Administratiu, s’ha procedit a fer-li l’oferiment i la qual ha acceptat.

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

Vist  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització, que s’adjunta 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:
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Primer.-  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  d’aquesta 
contractació en base a l’informe emès pel  Cap del  departament de Serveis 
Socials.

Segon.-  Contractar temporalment per durada determinada a temps complert 
amb jornada flexible de matí i/o tarda, en la modalitat d’obra i servei determinat,  
a la senyora Olga Canals Llorens, com Administrativa, grup de classificació C, 
subgrup C1, nivell de destinació 12, amb una valoració de 178 punts segons la 
relació  de  llocs  de  treball  i  adscriure-la  provisionalment  a  la  Unitat 
Administrativa de l’Àrea de Serveis a les persones per desenvolupar el projecte 
destinat  al  reforç  dels  professionals  dels  serveis  socials  bàsics  amb  una 
aportació econòmica, amb efectes des del dia 19 d’octubre de 2020 i fins el 31 
de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga, en cas que es prossegueixi  
amb la subvenció.

Tercer.- Aprovar la despesa de 6.233,95 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb  el  comprimís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

Quart.-  Publicar  aquesta  contractació  temporal  als  diaris  oficials  (BOPB  i 
DOGC), al portal de transparència 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 a l’Àrea de Serveis a les Persones, departament de Serveis 
Socials, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.9  Donar  compte  del  decret  2020LLDR001086  de  data  22  d’octubre, 
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 ATP,  com a Oficial Segona. 
(G0232020000119)

“Expedient  número:  G0232020000119  Contractació  d’interinitat  fins  a  la 
cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert del senyor 
ATP. 
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 ATP, 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.
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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  segona 
persona  de  la  llista,  ja  que  la  primera  es  troba  al  servei  actiu  d’aquesta 
Corporació, essent el segon, el senyor Antonio Tejada Pérez, que ha acceptat 
l’oferiment del lloc de treball per aquesta contractació.

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.

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 laboral 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 
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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  segona 
resultant  del  procés  selectiu,  ja  que  la  primera  es  troba  en  actiu  al  servei 
d’aquesta Corporació.

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.

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 Antonio Tejada Pérez, a la plaça (núm. 135), 
enquadrat  en  el  grup de classificació  AP,  nivell  de  destinació  12,  amb una 
valoració  de  168  punts,  adscrit  provisionalment  al  lloc  de  treball  (núm.121) 
d’Oficial  Segona de la Brigada municipal, depenent del departament d’Espai 
Públic i Serveis Municipals, amb efectes del dia 26 d’octubre de 2020 i fins a la 
cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.

Tercer.  Aprovar la despesa de 6.357,48.-€ 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.
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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  als  senyors  Francisco  Javier  Dengra 
Guijarro,  Antonio  Luque  Castillo  i  Juan  Antonio  García  Tenllado  i  als 
departaments d’Espai Públics i Serveis Municipals, Sistemes i Tecnologies i a 
les seccions sindicals.”

2.0.10 Donar compte del decret 2020LLDR001106 de data 23 d’octubre, 
d’aprovar  la  suspensió  d'autorització  d'actes  extraordinàris  i  cessions 
d'ocupació de via pública (COVID-19). (M1252020000010)

“Expedient número:  M1252020000010 Suspensió temporal de les activitats 
públiques, festes i concentracions. 
Tràmit  relacionat:  Suspensió d'autorització  d'actes extraordinàris  i  cessions 
d'ocupació de via pública (COVID-19).

Des del 12 de març de 2020, la Generalitat de Catalunya manté activat en fase 
d’Emergència-1 el Pla d’actuació de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) 
per  emergències  associades  a  malalties  transmissibles  emergents  amb 
potencial  alt  risc,  degut  a  la  situació  activa  a  Catalunya  de  la  infecció  pel 
coronavirus SARS-CoV-2, la COVID-19.

El 12 de març de 2020, el Decret d’Alcaldia núm. 2020LLDR000388, activà la 
fase d’alerta del Pla de Protecció Civil Municipal de Sant Vicenç dels Horts per 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial 
alt risc, degut a la declaració de pandèmia per part de la OMS i la detecció de 
casos a Catalunya, i es constituí el Consell Assessor, com a òrgan competent,  
sota la direcció del director del pla de protecció civil municipal (l’Alcalde), en la  
gestió de l’emergència per la COVID-19 a Sant Vicenç dels Horts.

Posteriorment,  el  17  de  març  de  2020,  pel  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2020LLDR000408,  s’activà  en fase  d’Emergència-1  el  pla  de  protecció  civil  
municipal de Sant Vicenç dels Horts per emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial  alt  risc, degut a la situació activa a 
Sant Vicenç dels Horts de la infecció pel COVID-19.

D’altra banda, el Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 
18/2009, afegeix un nou article 55 k) que estableix:

“k)  En  situacions  de  pandèmia  o  epidèmia  declarades  per  les  autoritats  
competents, les autoritats sanitàries competents podran adoptar mesures de  
limitació a l'activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis  
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en determinats àmbits territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que  
disposa l'article 55 bis.”

L’article 2 del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim 
sancionador  específic  per  l'incompliment  de  les  mesures  de  prevenció  i 
contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 
estableix que:

“correspon als ajuntaments de Catalunya i a l'Administració de la Generalitat de  
Catalunya, en l'àmbit  de les seves competències, les funcions de vigilància,  
inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.”

La Resolució  SLT/2546/2020,  de  15 d'octubre,  per  la  qual  s'adopten noves 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la  
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució 
SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per tal d’adoptar noves mesures en matèria 
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 al territori de Catalunya, estableix mesures addicionals, més restrictives, per 
a  la  contenció  del  brot  epidèmic  de  la  pandèmia  de  COVID-19,  amb  una 
vigència de 15 dies (finalizaría el 31 d’octubre), o en el seu cas, la resolució 
que n’estableixi la seva pròrroga.

Les mesures per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 
que recull la Resolució SLT/2546/2020 tenen com a objectius principals rehuir 
la mobilitat i la interacció social per un període de 15 dies, període que es pot 
prorrogar d’acord amb l’evolució actual de la pandèmia.

L’espai públic representa el principal àmbit d’interacció social i sobre el que es 
realitzen  la  majoria  d’activitats  i  en  conseqüència  suspendre  l’autorització 
d’actes  o  cessions  en  l’espai  públic,  durant  el  període  de  vigència  de  la 
Resolució  SLT/2546/2020  i  de  les  seves  possibles  pròrrogues  facilitarà  la 
interacció social que persegueix la citada resolució.

Atesa l’evolució de l’estat de la pandèmia de COVID-19 al mes d’octubre, s’ha 
agreujat significativament pel que fa al nombre de positius en els darrers 14 
dies i 7 dies (incidència acumulada) en l’àmbit territorial de la regió sanitària 
Metropolitana Sud i a l’Àrea de gestió Assistencial Baix Llobregat i  Sant Boi 
(dins la qual s’inclou Sant Vicenç dels Horts) i que si no s’adopten mesures 
podrien augmentar exponencialment els casos positius i  en conseqüència la 
probabilitat de que esdevinguin greus amb el corresponent colapse del sistema 
sanitari

Atès que a la reunió de la Comissió Assessora COVID-19 celebrada el dia 21 
d’octubre es va arribar a la conclusió que calia restringir al màxim l’activitat a la 
via pública, atès que consta a l’expedient informes emesos pel Cap de Medi  
Ambient i Salut Pública i del Tècnic de Protecció Civil proposant la suspensió 
de l’autorització de les activitats extraordinàries i cessions d’ocupació de l’espai 
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públic  competència  de  l’Ajuntament,  durant  el  període  de  vigència  de  la 
Resolució SLT/2546/2020 i de les seves possibles pròrrogues amb l’objectiu de 
reduir la interacció social que persegueix aquesta resolució.

Atès l'article 21 apartat m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, pel qual l'alcalde és el  
president  de  la  corporació  i  pot  adoptar  personalment  i  sota  la  seva 
responsabilitat,  en  cas  de  catàstrofe  o  d'infortunis  públics  o  greu  risc  dels 
mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al 
Ple.

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

RESOLC:

Primer.  Aprovar  la  suspensió  de  les  autoritzacions  de  les  activitats 
extraordinàries  i  cessions  d’ocupació  de  l’espai  públic  competència  de 
l’Ajuntament, durant el període de vigència de la Resolució SLT/2546/2020 i de 
les  seves  possibles  pròrrogues  amb  l’objectiu  de  facilitar  la  reducció  de  la 
interacció social que persegueix aquesta resolució.

Segon.  Comunicar aquest acord a tots els departaments de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts.

Tercer.  Donar  compte  d’aquest  acord  a  la  propera  sessió  de  ple  que  se 
celebri.”

2.0.11 Donar compte del decret 2020LLDR001100 de data 23 d’octubre i 
ratificat per la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2020, 
d’aprovar  la màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la inajornabilitat  en la 
contractació temporal com a Tècnica mitjana de promoció econòmica pel 
programa  de  dinamització  del  mercat  de  treball  a  la  senyora  RGL. 
(G0232020000120)

“Expedient  número:  G0232020000120  Contractació  temporal  a  temps 
complert, en la modalitat d’obra i servei determinat, amb caràcter de màxima 
urgència pel programa de dinamització del mercat de treball a la senyora RGL.
Tràmit  relacionat:  Ratificar  el  decret  núm.  2020LLDR001100  de  data  23 
d’octubre de 2020, sobre l’aprovació de la màxima urgència, l’excepcionalitat i 
la inajornabilitat en la contractació temporal com a Tècnica mitjana de promoció 
econòmica pel programa de dinamització del mercat de treball  a la senyora 
RGL.
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Per  Decret  núm.  2020LLDR001100  de  data  23  d’octubre  d’enguany,  es  va 
aprovar  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació  temporal  com  a  Tècnica  mitjana  de  promoció  econòmica  pel 
programa de dinamització del mercat de treball a la senyora RGL.

Atès que aquest Decret ha d’ésser ratificat en la primera Junta de Govern Local 
que celebri l’Ajuntament.

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

ACORDS

Primer.-  Ratificar el Decret núm. 2020LLDR001100 de data 23 d’octubre de 
2020, que transcrit literalment diu així:

“Expedient número: G0232020000120 Contractació temporal a temps complert, en la  
modalitat d’obra i servei determinat, amb caràcter de màxima urgència pel programa  
de dinamització del mercat de treball a la senyora RGL. 
Tràmit relacionat: Aprovar la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en  
la contractació temporal com a Tècnica mitjana de promoció econòmica pel programa 
de dinamització del mercat de treball a la senyora RGL.

Vist  l’informe emès pel  cap de Promoció  Econòmica  i  de la  Ciutat,  en  el  qual  es  
fonamenta la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la contractació  
d’una persona tècnica mitjana per tal que es porti a terme l’execució d’un programa 
per a la dinamització del mercat i  la reactivació de mesures socials i  econòmiques  
justificades mitjançant un programa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Atès que en data 23 de setembre es sol·licità al SOC persones aspirants per a la  
convocatòria del Programa metropolità  de dinamització del mercat  de treball  2020-
2021 i en data 24 de setembre van arribar 3 candidatures, de les quals es van portar a  
terme les 3 entrevistes, però una de les persones s’excusa i no realitza l’entrevista.
Atès que actualment no es disposa de borsa de Tècnics/ques Mitjà/anes de Promoció  
Econòmica, per a portar a terme aquesta contractació i de les entrevistes realitzades  
van resultar unes puntuacions detallades a l’acta de la selecció, on la primera persona  
ha  rebutjat  l’oferiment  i  la  segona,  la  senyora  Ruth  Garrido  López,  ha  acceptat  
l’oferiment.

Atès que aquesta contractació es troba subjecte al programa que ha posat en marxa  
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de dinamització del Mercat de Treball i que  
tindrà  una  durada  màxima  de  fins  a  la  resolució  definitiva  del  procés  selectiu  
corresponent per a la regularització d’aquesta contractació de màxima urgència, que  
en cap cas podrà superar els 6 mesos.

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.
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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  2 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. 

Atesa aquesta contractació temporal, té un període de prova d’un mes, aquest període  
restarà  interromput  en  les  situacions  d’incapacitat  temporal,  maternitat,  adopció  o  
acolliment  i  vacances, que afectin al  personal  en període de prova.  Abans de que 
finalitzi el període de prova, la tutora escollida, el senyor Jaume Juliana Pujolar, cap  
del departament Promoció Econòmica i de la Ciutat, haurà d’emetre un informe per  
avaluar el període de prova on es fonamenti la superació o no d’aquest període i, on el  
Tinent d’Alcaldia delegat haurà de resoldre, de forma motivada, la qual cosa donarà  
lloc a la desestimació del contracte laboral i la pèrdua de qualsevol dret que pugui  
correspondre. 

Vist  l’informe  emès  pel  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, 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 màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en aquesta  
contractació en base a l’informe emès pel cap Promoció Econòmica i de la Ciutat. 

Segon.-  Contractar  temporalment  per  durada  determinada  a  temps  complert  amb  
jornada  flexible  de  matí  i/o  tarda,  en  la  modalitat  d’obra  i  servei  determinat,  amb  
caràcter de màxima urgència, a la senyora Ruth Garrido López com a Tècnica Mitjana  
de  Promoció  Econòmica  pel  programa  Pla  Metropolità  de  Suport  a  les  Polítiques  
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Socials,  enquadrada en el  grup professional  A2,  nivell  de destinació  20,  amb una  
valoració de 323 punts segons la valoració de llocs de treball, amb efectes des del dia  
26 d’octubre de 2020 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent,  
que en cap cas podrà superar els 6 mesos. 

Tercer.-  Aprovar  la  despesa  de 8.607,69 €  per  aquest  any  2020  en concepte  de  
salaris  i  despeses  de  Seguretat  Social  amb  el  comprimís  de  consignació  
pressupostària, corresponent a la duració del contracte laboral.

Quart.- Ratificar el present acord a la propera Junta de Govern Local que es celebri.

Cinquè.-  Nomenar  com  a  tutor  de  la  present  contractació  al  funcionari  d’aquest  
Ajuntament,  el  senyor  Jaume  Juliana  Pujolar,  per  tal  de  valorar  si  la  persona  
interessada ha superat o no el període de prova, essent aquest d’un mes. 

Sisè.-  Publicar  aquesta  contractació  temporal  al  BOP,  al  DOGC  i  al  Portal  de  
Transparència d’aquest  Ajuntament  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. 

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Vuitè.-  Comunicar  el  present  acord al  senyor Jaume Juliana,  als  departaments de  
Promoció Econòmica, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.12 Es dona compte al Ple de l’Ajuntament de data 19 de novembre de 
2020, d’acord amb l’article 207 del RD 2/2004, de 5 de març i d’acord amb 
l’article 22 de les Bases d’Execució de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de 
l’estat d’execució del pressupost municipal del tercer trimestre de 2020, 
segons llistats annexos.

2.0.13 Donar compte del decret 2020LLDR001135 de data 30 d’octubre, 
d’aprovar la ampliació de la suspensió d'autorització d'actes extraordinaris i 
cessions d'ocupació de via pública (COVID-19). (M1252020000010)

“Expedient número:  M1252020000010 Suspensió temporal  de les activitats 
públiques, festes i concentracions
Tràmit  relacionat:  Ampliació  de  la  suspensió  d'autorització  d'actes 
extraordinàris i cessions d'ocupació de via pública (COVID-19).

Mitjançant Decret d’alcaldia 2020LLDR001106 de data 23 d’octubre, s’aprovà la 
suspensió  de  les  autoritzacions  de  les  activitats  extraordinàries  i  cessions 
d’ocupació de l’espai públic competència de l’Ajuntament, durant el període de 
vigència de la  Resolució SLT/2546/2020  i  de les seves possibles pròrrogues 
amb l’objectiu  de facilitar  la  reducció de la  interacció social  que persegueix 
aquesta resolució.

Aquesta Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, va preveure l’adopció de 
noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
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de  la  pandèmia  de  COVID-19  al  territori  de  Catalunya,  modificada  per  la 
Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, que estableix mesures addicionals, 
més  restrictives,  per  a  la  contenció  del  brot  epidèmic  de  la  pandèmia  de 
COVID-19, amb una vigència de 15 dies (finalitzaria el 31 d’octubre), o en el 
seu cas, la resolució que n’estableixi la seva pròrroga.

Posteriorment, el Reial Decret Estatal 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel 
SARS- CoV-2, estableix unes limitacions i concretament, l’article 7 preveu la 
limitació de la permanència de grups de persones en espais públics o privats,  
sempre i  quan segons estableix l’article 9 l’autoritat  competent  delegada de 
cada comunitat autònoma ho determini.

En  aquest  sentit,  la  Generalitat  de  Catalunya  ha  aprovat  la  resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, la qual prorroga i  modifica les mesures en 
matèria  de  Salut  Pública  previstes  a  la  resolució  SLT/2546/2020  i 
SLT/2568/2020 i concretament l’article 5.1 estableix:

“En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es  
permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen de la prohibició de  
consum d'aliments i begudes en espais púbics els àpats que es puguin fer a  
l'aire lliure en les sortides escolars i en l'àmbit  de les activitats d'intervenció  
socioeducativa »

Atès l'article 21 apartat m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, pel qual l'alcalde és el  
president  de  la  corporació  i  pot  adoptar  personalment  i  sota  la  seva 
responsabilitat,  en  cas  de  catàstrofe  o  d'infortunis  públics  o  greu  risc  dels 
mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al 
Ple.

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

RESOLC:

Primer.-  Ampliar  la  suspensió  de  les  autoritzacions  de  les  activitats 
extraordinàries  i  cessions  d’ocupació  de  l’espai  públic  competència  de 
l’Ajuntament, al període de vigència de la  Resolució SLT/2546/2020  i  de les 
seves possibles pròrrogues i modificacions posteriors així com a la del Reial 
Decret Estatal 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma, i 
qualsevol  altre  normativa  posterior  autonòmica  o  estatal,  llevat  de  les 
excepcions  previstes  a  la  normativa  aplicable,  amb  l’objectiu  de  facilitar  la 
reducció de la interacció social que persegueix aquesta resolució.
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Segon.- Notificar aquest acord a tots els treballadors de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts

Tercer.-  Donar  compte  d’aquest  acord  a  la  propera  sessió  de  ple  que  se 
celebri.”

2.0.14 Donar compte del decret 2020LLDR001148 de data 5 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació temporal per durada determinada a temps complert, per a la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora 
MSRN, com a Operària del servei de Neteja. (G0232020000125)

“Expedient  número:  G0232020000125  Contractació  temporal  per  durada 
determinada  a  temps  complert,  per  a  la  substitució  d'una  treballadora  en 
situació de baixa per IT, a la senyora MSRN, com a Operària del servei de 
Neteja. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps  complert,  per  a  la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora MSRN, 
com a Operària del servei de Neteja.

Vist l’informe emès pel Cap d’Espai Públics i Serveis Municipals on exposa de 
manera  fefaent  les  dificultats  actuals  per  cobrir  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’excepcionalitat, la 
urgència i la inajornable necessitat de 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, BPS, 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 existeix una borsa de treball actualment activa per a donar cobertura 
a les vacants del personal del servei de Neteja, i resultant d’aquest procés de 
selecció ha resultat un llistat  d’aprovats que formen part de l’actual llista de 
personal del servei de Neteja.

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 2 de novembre de 2020 
es va aprovar la llista de persones i l’ordre de puntuació.
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Atès que la primera persona de la llista es troba en actiu al servei de personal 
al servei de Neteja, s’ha contactat amb la segona persona de la llista, la qual se 
li ha ofert la substitució temporal per baixa d’IT i acceptat l’oferiment la senyora 
María Salud Ríos Navarro. 

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. 

Atesa la contractació temporal  amb caràcter  d’interinitat  per a la substitució 
d’una treballadora en situació de baixa d’IT, tindrà un període de prova amb la 
durada  d’un  mes,  aquest  període  restarà  interromput  en  les  situacions 
d’incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin 
al personal en període de prova.

D’acord amb les bases del procés de selecció i l’acta del Tribunal Qualificador 
de data 2 de novembre 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 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  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització, que s’adjunta i forma part de l’expedient. 
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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  d’aquesta 
contractació  en  base  a  l’informe  emès  pel  Cap  d’Espai  Públic  i  Serveis 
Municipals.

Segon.-  Aprovar  la  contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps 
complert amb jornada flexible de matí i/o tarda, en la modalitat d’interinatge per 
a la substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT, a la plaça (núm. 
148), a la senyora María Salud Ríos Navarro, adscrita provisionalment al lloc de 
treball (núm. 148) d’Operària de Neteja, enquadrada en el grup de classificació 
AP, nivell  de destinació 10,  amb 138 punts segons la valoració de llocs de 
treball  vigents,  amb  efectes  del  dia  5  de  novembre  de  2020  i  fins  a  la 
reincorporació de la persona substituïda.

Tercer. Aprovar la despesa de 4.504,86.-€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb  el  comprimís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

Quart.-  Nomenar  com a  tutores  de  la  present  contractació  a  les  persones 
funcionàries d’aquest Ajuntament, la senyora Gemma Romero Calle i el senyor 
Javier Enríquez Latorre, per tal de valorar si la persona interessada ha superat 
o no el període de prova, essent aquest d’un mes.

Cinquè.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC, al portal de 
transparència 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  al  senyor  Javier  Enríquez  Latorre  i  la 
senyora  Gemma  Romero  Calle,  als  departaments  d’Espai  Públic  i  Serveis 
Municipals, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.15 Donar compte del decret 2020LLDR001149 de data 5 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
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contractació temporal per durada determinada a temps complert, per a la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora 
LGP, com a Operària del servei de Neteja. (G0232020000126)

“Expedient  número:  G0232020000126  Contractació  temporal  per  durada 
determinada  a  temps  complert,  per  a  la  substitució  d'una  treballadora  en 
situació  de  baixa  per  IT,  a  la  senyora  LGP,  com a  Operària  del  servei  de 
Neteja. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps  complert,  per  a  la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora LGP, 
com a Operària del servei de Neteja.

Vist l’informe emès pel Cap d’Espai Públics i Serveis Municipals on exposa de 
manera  fefaent  les  dificultats  actuals  per  cobrir  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’excepcionalitat, la 
urgència i la inajornable 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, MSC, 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 existeix una borsa de treball actualment activa per a donar cobertura 
a les vacants del personal del servei de Neteja, i resultant d’aquest procés de 
selecció ha resultat un llistat  d’aprovats que formen part de l’actual llista de 
personal del servei de Neteja.

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 2 de novembre de 2020 
es va aprovar la llista de persones i l’ordre de puntuació.

Atès que la primera i la segona persona de la llista es troba en actiu al servei 
de personal al servei de Neteja, s’ha contactat amb la tercera persona de la 
llista,  la  qual  se li  ha ofert  la  substitució  temporal  per  baixa  d’IT i  acceptat  
l’oferiment la senyora Lívia García Pardo.
 
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 



Ple 19/11/2020

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. 

Atesa la contractació temporal  amb caràcter  d’interinitat  per a la substitució 
d’una treballadora en situació de baixa d’IT, tindrà un període de prova amb la 
durada  d’un  mes,  aquest  període  restarà  interromput  en  les  situacions 
d’incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin 
al personal en període de prova.

D’acord amb les bases del procés de selecció i l’acta del Tribunal Qualificador 
de data 2 de novembre 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 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  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització, que s’adjunta i forma part de l’expedient.
 
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 
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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.-  Aprovar  la  contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps 
complert amb jornada flexible de matí i/o tarda, en la modalitat d’interinatge per 
a la substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT, a la plaça (núm. 
150), a la senyora Lívia García Pardo, adscrita provisionalment al lloc de treball  
(núm. 152) d’Operària de Neteja, enquadrada en el grup de classificació AP, 
nivell de destinació 10, amb 138 punts segons la valoració de llocs de treball 
vigents, amb efectes del dia 5 de novembre de 2020 i fins a la reincorporació 
de la persona substituïda.

Tercer. Aprovar la despesa de 4.504,86.-€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb  el  comprimís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

Quart.-  Nomenar  com a  tutores  de  la  present  contractació  a  les  persones 
funcionàries  d’aquest  Ajuntament,  el  senyor  Javier  Enríquez  Latorre  i  la 
senyora Gemma Romero Calle, per tal de valorar si la persona interessada ha 
superat o no el període de prova, essent aquest d’un mes. 

Cinquè.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC, al portal de 
transparència 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 la  senyora  Gemma Romero Calle  i  al  
senyor  Javier  Enríquez  Latorre,  als  departaments  d’Espai  Públic  i  Serveis 
Municipals, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.16 Donar compte del decret 2020LLDR001151 de data 5 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació temporal per durada determinada a temps complert, per a la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora 
EAV, com a Operària del servei de Neteja. (G0232020000128)

“Expedient  número:  G0232020000128  Contractació  temporal  per  durada 
determinada  a  temps  complert,  per  a  la  substitució  d'una  treballadora  en 
situació  de  baixa  per  IT,  a  la  senyora  AEV,  com a Operària  del  servei  de 
Neteja. 
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Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps  complert,  per  a  la 
substitució d'una treballadora en situació de baixa per IT, a la senyora AEV, 
com a Operària del servei de Neteja.

Vist l’informe emès pel Cap d’Espai Públics i Serveis Municipals on exposa de 
manera  fefaent  les  dificultats  actuals  per  cobrir  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’excepcionalitat, la 
urgència i la inajornable 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 existeix una borsa de treball actualment activa per a donar cobertura 
a les vacants del personal del servei de Neteja, i resultant d’aquest procés de 
selecció ha resultat un llistat  d’aprovats que formen part de l’actual llista de 
personal del servei de Neteja.

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 2 de novembre de 2020 
es va aprovar la llista de persones i l’ordre de puntuació.

Atès que la primera i la segona persona de la llista es troba en actiu al servei 
de personal al servei de Neteja, s’ha contactat amb la tercera persona de la 
llista,  la  qual  se li  ha ofert  la  substitució  temporal  per  baixa  d’IT i  acceptat  
l’oferiment la senyora Lívia García Pardo. 

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. 
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Atesa la contractació temporal  amb caràcter  d’interinitat  per a la substitució 
d’una treballadora en situació de baixa d’IT, tindrà un període de prova amb la 
durada  d’un  mes,  aquest  període  restarà  interromput  en  les  situacions 
d’incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin 
al personal en període de prova.

D’acord amb les bases del procés de selecció i l’acta del Tribunal Qualificador 
de data 2 de novembre 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 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  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització, que s’adjunta i forma part de l’expedient.
 
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  d’aquesta 
contractació  en  base  a  l’informe  emès  pel  Cap  d’Espai  Públic  i  Serveis 
Municipals.
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Segon.-  Aprovar  la  contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps 
complert amb jornada flexible de matí i/o tarda, en la modalitat d’interinatge per 
a la substitució d’una treballadora en situació de baixa per IT, a la plaça (núm. 
155),  a  la  senyora  Alba  Exposito  Valle,  adscrita  provisionalment  al  lloc  de 
treball (núm. 158) d’Operària de Neteja, enquadrada en el grup de classificació 
AP, nivell  de destinació 10,  amb 138 punts segons la valoració de llocs de 
treball  vigents,  amb  efectes  del  dia  6  de  novembre  de  2020  i  fins  a  la 
reincorporació de la persona substituïda.

Tercer. Aprovar la despesa de 4.504,86.-€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb  el  comprimís  de  consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del contracte laboral.

Quart.-  Nomenar  com a  tutores  de  la  present  contractació  a  les  persones 
funcionàries  d’aquest  Ajuntament,  el  senyor  Javier  Enríquez  Latorre  i  la 
senyora Gemma Romero Calle, per tal de valorar si la persona interessada ha 
superat o no el període de prova, essent aquest d’un mes. 

Cinquè.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC, al portal de 
transparència 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 la  senyora  Gemma Romero Calle  i  al  
senyor  Javier  Enríquez  Latorre,  als  departaments  d’Espai  Públic  i  Serveis 
Municipals, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.17 Donar compte del decret 2020LLDR001157 de data 6 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la 
contractació  temporal  en  la  modalitat  d'interinatge  fins  a  la  cobertura 
definitiva  de la  plaça a la  senyora YMB, com a Operària del  servei  de 
neteja. (G0232020000124)

“Expedient número: G0232020000124 Aprovar la contractació temporal en la 
modalitat  d'interinatge fins a la cobertura definitiva de la plaça a la senyora 
YMB, com a Operària del servei de neteja. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en la 
contractació temporal en la modalitat d'interinatge fins a la cobertura definitiva 
de la plaça a la senyora YMB, com a Operària del servei de neteja.

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’Operària  del  servei  de  Neteja  i,  en  tant  que  no  s’acordi  la  preceptiva 
convocatòria per a la provisió definitiva que ocuparà aquest lloc de treball una 
persona aspirant de la borsa de treball de personal del servei de Neteja.
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Atès que resultant del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de 
treball  de  personal  al  servei  de  Neteja  ha  resultat  un  llistat  d’aprovats  que 
formen part de l’actual llista de personal del servei de Neteja.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la constitució d’una 
borsa de treball personal del servei de Neteja en l’acta del dia 2 de novembre 
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 
persona  de  la  llista,  la  senyora  Yolanda  Molina  Bellot,  que  ha  acceptat 
l’oferiment del lloc de treball per aquesta contractació.

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.

La modalitat d’aquesta contractació amb caràcter laboral és la recollida l’apartat  
1.c)  de  l’article  15  de  l’  ET,  denominada  «interinitat  per  vacant»  de  les 
Administracions Públiques, és a dir, és el contracte concertat per ocupar una 
vacant  en  tant  que  aquesta  no  sigui  coberta  reglamentàriament  per  les 
Administracions.  La  jurisprudència  del  Tribunal  Suprem  en  data  22  de 
desembre de 2011, recull una exhaustiva recopilació de l’esmentat apartat 1.c) 
la  qual:  “accepta  l’interinatge condicionant  en  tot  cas  la  seva validesa a  la  
constància  de  que  s’havia  efectuat  per  cobrir  una  vacant,  el  requisit  
condicionant de l’acceptació d’aquesta modalitat de contractació, d’acord que  
el propi concepte de la paraula interinatge es troba dins la necessitat d’una  
substitució,  com  situació  vicaria  d’una  titularitat  reservada  respecte  d’una  
vacant preexistent”, en relació al temps de permanència el mateix TS estableix 
que:  “el  temps  de  permanència  en  la  situació  d’interinitat  tampoc  s’ha  
considerat transcendent que la cobertura de la plaça es demori més allà d’un  
any natural en què l’oferta pública d’ocupació s’hagi aprovat sobre l’argument  
fonamental  de  que  les  normes  sobre  creació  i  dotació  de  places  en  
l’Administració Pública no venen determinades per la protecció del treballador  
sinó per l’interès públic (...), d’aquesta manera no es troba subjecte a termini de  
duració  preestablerta,  sinó  que  tradicionalment  s’ha  entès  que  la  mateixa  
durada serà fins que es cobreixi la vacant pel procediment legalment establert”.  
D’aquesta manera, no ens trobem davant d’un contracte subjecte a condició 
resolutòria, sinó envers un contracte llur durada es troba subjecta a un termini 
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indeterminat  que  necessàriament  arribarà,  majorment,  quan  es  tracti  de 
vacants que han d’ésser objecte d’oferta pública d’ocupació.

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 2 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.

D’acord amb les bases del procés de selecció i l’acta del Tribunal Qualificador 
de data 2 de novembre 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 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’Espais  Públics  i  Serveis 
Municipals,  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 
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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’Espais 
Públics i Serveis Municipals.

Segon.  Aprovar  la  contractació  temporal  per  durada  determinada  a  temps 
complert amb jornada flexible de matí i/o tarda, en la modalitat d’interinatge per 
cobrir una vacant, a la senyora Yolanda Molina Bellot, a la plaça (núm. 379), 
enquadrada en el grup AP, nivell de destinació 10, amb 138 punts segons la 
valoració de llocs de treball vigents, adscrita provisionalment al lloc de treball  
(núm. 398) d’Operàries del servei de Neteja, depenent del departament d’Espai 
Públic i Serveis Municipals amb efectes des del dia 5 de novembre de 2020 i 
fins a la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.

Tercer.  Aprovar la despesa de 4.504,86.-€ per aquest 2020 en concepte de 
salaris  i  despeses  en  Seguretat  Social  amb  el  compromís  de  consignació 
pressupostària, corresponent a la durada de la contractació.

Quart.-  Nomenar  com  a  tutores  del  present  nomenament  a  les  persones 
funcionàries, Gemma Romero Calle i Javier Enríquez Latorre, per tal de valorar 
si la persona interessada ha superat o no el període de prova, essent aquest de 
2 mesos.

Cinquè.- Publicar aquest nomenament temporal al BOP i al DOGC, al portal de 
transparència 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 al  senyor  Gemma Romero Calle i  Javier 
Enríquez  Latorre,  als  departaments  d’Espais  Públics  i  Serveis  Municipals, 
Economia, Sistemes i Noves Tecnologies i a les seccions sindicals.”

3.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

3.0.1 Aprovar l’elecció de Jutge/ssa de Pau  substitut/a de Sant Vicenç 
dels Horts. (SC122020000001)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 13 vots a favor dels grups 
municipals,  PSC-SVP (8),  Cs  (3)  i  SVCP (2),  i  8  vots  en  contra  del  grup 
municipal, JUNTSxSVH-ERC-AM (8), acorda aprovar la proposta de resolució 
transcrita a tots els efectes legals.
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Expedient  número: SC122020000001  Nomenament  de  Jutge  de  Pau 
substitut. 
Tràmit relacionat: Aprovar l’elecció de Jutge/ssa de Pau  substitut/a de Sant 
Vicenç dels Horts.

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secretaria de Govern,  
en  data  13 de desembre de 2019,  va  comunicar  a  aquest  Ajuntament  que 
s’havien d’iniciar els tràmits corresponents per l’elecció de jutge/essa de Pau 
substitut/a,  per  renúncia  de  la  jutgessa  de  pau  substituta  nomenada 
anteriorment  i  d’acord amb el  previst  als  articles 4,  5,  6  i  7 del  Reglament  
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.

Atès que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 23 
de  gener  de  2020,  així  com  l’anunci  publicat  en  el  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament,  Jutjat  de  Primera  Instància  i  Instrucció  i  Jutjat  de  Pau,  es  va 
publicar la vacant perquè les persones que ho desitgessin poguessin presentar-
se a l’elecció, en el termini de 15 dies.

Atès  que  s’ha  presentat  a  l’elecció,  amb  registre  general  d’entrada  núm. 
E2019024254 de data 16 d’octubre de 2020, mitjançant instància, la senyora 
Ana Maldonado Díaz.

Atès que la candidata reuneix els requisits exigits en la convocatòria, i el nivell  
acadèmic i professional.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar l’elecció  de Jutgessa de Pau substituta de Sant Vicenç dels 
Horts, a la senyora Ana Maldonado Díaz, per un termini de quatre anys.

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Secretaria de Govern i al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Sant Feliu 
de Llobregat, adjuntant la documentació que preveu el Reglament 3/1995, de 7 
de juny dels Jutges de pau. 

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

4.0.1  Aprovació  inicial  del  pressupost  municipal  de  l'exercici  2021. 
(EC102020000004)

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

Expedient  número: EC102020000004  Pressupost  municipal  de  l'exercici 
2021. 
Tràmit relacionat: Aprovació inicial del pressupost municipal de l'exercici 2021.

D’acord amb l’art. 52.2 del D L 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  (LMRLC) i els seus 
concordants 22.2e i 112 de la Llei  7/1985, reguladora de las bases de règim 
local (LRBRL) modificats per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del govern local  i l’art. 168 del RD L 2/2004, de 5 de 
març, pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei  reguladora de les hisendes 
locals   (LRHL),   es  presenta  per  a  la  seva aprovació  inicial  el  projecte  de 
pressupost municipal general i els seus annexes per a l’exercici 2020.

El Pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb NIF P0826300F, 
es presenta equilibrat en ingressos i despeses per import de 37.841.470 €.

El  detall  per  capítols  del  pressupost  municipal  per  a  l’exercici  2021  és  el  
següent:
PRESSUPOST MUNICIPAL 2021. ESTAT D’INGRESSOS
Capítol 1r Impostos directes 15.825.300 €
Capítol 2n Impostos indirectes 250.000 €
Capítol 3r Taxes i altres ingressos 5.335.030 €
Capítol 4t Transferències corrents 12.004.110 €
Capítol 5è Ingressos patrimonials 367.130 €
Capítol 6è Alienació d'inversions reals 0 €
Capítol 7è Transferències capital 3.377.050 €
Capítol 8è Actius financers 0 €
Capítol 9è Passius financers 682.850 €
TOTAL INGRESSOS 37.841.470 €

PRESSUPOST MUNICIPAL 2021. ESTAT DE DESPESES
Capítol 1r Despeses de personal 13.198.060 €
Capítol 2n Despeses béns corrents i serveis 13.359.580 €
Capítol 3r Despeses financeres 27.100 €
Capítol 4t Transferències corrents 5.323.140 €
Capítol 6è Inversions reals 5.518.250 €
Capítol 7è Transferències de capital 0 €
Capítol 9è Passius financers 415.340 €
TOTAL DESPESES 37.841.470 €

D’acord amb l’art. 169 del RD L 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei RHL, es procedirà a donar publicitat a l’acord d’aprovació inicial  



Ple 19/11/2020

del pressupost amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i segons 
l’art. 283.4 del D L 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei MRLC, es procedirà a donar publicitat a l’acord d’aprovació de la plantilla  
orgànica  amb  la  seva  publicació  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

D’acord  amb  l’art.  9  del  RD  500/90  i  en  ús  de  l’autonomia  i  capacitat  de 
regulació de la Corporació,  es presenten per a la seva aprovació inicial  les 
bases d’execució del pressupost. 

Així mateix, es presenta per aprovació la massa salarial del personal laboral  
per a l’exercici 2021, d’acord a l’informe del departament de Recursos Humans 
i calculat d’acord a l’article 18.4 de la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018.

Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Intervenció municipal.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER: Aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2021 de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  NIF  P0826300F,  que  es  presenta 
equilibrat en ingressos i despeses per import de 37.841.470€ 

SEGON: Aprovar  inicialment  l’annex  de  personal:  Plantilla  orgànica,  taula 
salarial  i  la  relació  de  llocs  de  treball,  d’acord  als  annexos  que  consten  a 
l’expedient.

TERCER:  Aprovar inicialment les bases d’execució del pressupost municipal 
general per a l’exercici 2021 que figuren com annexes a l’expedient.

QUART:  Aprovar  la  massa  salarial  del  personal  laboral,  corresponent  a 
l’exercici 2021, per un import de 2.453.660 €. 

CINQUE: Procedir a donar publicitat a l’acord d’aprovació inicial del pressupost 
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província  (BOP) i al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament.

SISE. Procedir  a  donar  publicitat  a  l’acord  d’aprovació  inicial  de  la  plantilla 
orgànica mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. (DOGC).

SETE: Transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació de l’acord 
d’aprovació inicial i  de no existir  reclamacions, es considerarà definitivament 
aprovat. 
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5.0.0 ESPORTS

5.0.1 Aprovar la resolució de la concessió demanial de l’espai destinat a 
bar-restaurant  a  l’edifici  del  camp  de  futbol  municipal  “La  Barruana”. 
(G0292014000015)

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

Expedient número: G0292014000015 Contractació de la concessió demanial 
de l'espai destinat a bar-restaurant a l'edifici del camp de futbol municipal 'La 
Barruana'.
Tràmit relacionat: Aprovar la resolució de la concessió demanial de l’espai 
destinat a bar-restaurant a l’edifici del camp de futbol municipal “La Barruana”.

Per acord de Ple municipal de data 20 de març de 2014, es va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’espai destinat a bar-restaurant 
a l’edifici del camp de futbol municipal “La Barruana”.

En el Ple de data 18 de setembre de 2014 es va ratificar l’acord, de la Junta de 
Govern Local de data 25 de juliol de 2014, en què s’aprovava l’adjudicació de 
l’esmentada  licitació  de  la  concessió  demanial  al  senyor  Angel  José  Arcas 
Jurado; per una durada de 15 anys, preveient-se que a la finalització d’aquest 
termini  l’Ajuntament  podria  prorrogar  al  cessionari  per  períodes  de  2  anys 
sense que la durada màxima de la concessió superés els 25 anys. El cànon 
anual un cop adjudicada la concessió es va establir en 12.600 € (impostos no 
inclosos) , a raó de 1.050 € mensuals, actualitzant-se anualment d’acord amb 
Índex de Preus de Consum de l’Estat.

En data 20 de desembre del 2018 el Ple municipal va ratificar l’acord, de Junta 
de Govern Local de data 16 de novembre del 2018, d’autorització expressa de 
cessió de la concessió demanial de l’espai destinat a bar-restaurant a favor del 
senyor  Juan  de  Dios  del  Barrio  Cabanillas,  condicionat  a  l’aportació  de  la 
documentació  exigida,  subrogant-se  aquest  en  la  totalitat  dels  drets  i 
obligacions derivats de la concessió demanial.

La documentació i dipòsit de l’aval es va fer efectiva en diferents instàncies 
completant-se en la seva totalitat en data 28 de març de 2019.

En data 17 de setembre de 2020 es va aprovar l’incoació de l’expedient per a 
resoldre l’esmentada concessió demanial,  atenent a l’informe de data 17 de 
juliol  del  2020 del  tècnic d’Esports, responsable de la concessió, per  causa 
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imputable  al  senyor  Juan  de  Dios  del  Barrio  Cabanillas,  per  incompliment 
reiterat de l’obligació principal de la concessió, és a dir, impagament del cànon 
en diverses ocasions (quantitats impagades, a data de l’informe i pel període 
gener 2019 a juliol de 2020, de 20.471,55 €), sense imposició de penalitats, 
revertint la inversió feta en obres i instal·lacions en propietat de l’Ajuntament 
seguint allò establert en la clàusula I.12 de l’esmentat Plec, i proposant a més,  
que l’Ajuntament es quedi la garantia dipositada per a fer front al deute que 
l’impagament del cànon ha provocat.

Consten a l’expedient informe de l’Interventor municipal, de data 7 de setembre 
del 2020, en referència, entre altres, al deute i a l’aval dipositat en efectiu en 
data  28  de  març  de  2019  i  informe de  la  Secretària  Accidental  en  el  que 
s’estableix  la  normativa  a  aplicar  tant  pels  aspectes  substancials  com  de 
procediment en l’extinció de l’esmentada concessió demanial, amb confiscació 
de  la  garantia  definitiva  i  la  reversió  al  patrimoni  municipal  de  les  obres  i 
instal·lacions dutes a terme per l’adjudicatari en base a l’incompliment reiterat 
del concessionari de l’obligació d’abonar el cànon de la concessió.

En data 28 de setembre de 2020, es va notificar al  senyor  Juan de Dios del 
Barrio  Cabanillas  l’acord  d’inici  d’expedient  de  resolució  de  la  concessió, 
iniciant-se el termini per a presentar al·legacions.

Vist l’informe del tècnic d’Esports, de data 10 de novembre de 2020, del qual es 
desprèn que el  concessionari  no  ha presentat  cap document  en  el  registre 
municipal ni ha manifestat cap oposició a la resolució i extinció de la concessió, 
per la qual cosa proposa resoldre la concessió demanial de l’espai destinat a 
bar- restaurant a l’edifici del camp de futbol municipal de La Barruana, amb 
confiscació  de  la  garantia  i  reversió  al  patrimoni  municipal  de  les  obres  i  
instal·lacions dutes a terme per l’adjudicatari en base a l’incompliment reiterat 
del concessionari de l’obligació d’abonar el cànon de la concessió.

Atès que  la clàusula I.13 del Plec que regula la concessió, estableix que el 
procediment  per  a  la  resolució  de  la  concessió  serà  acordat  per  l’òrgan 
competent, d’ofici o a instància de part, essent necessària l’audiència prèvia del  
contractista, així com als avalistes i/o asseguradors pel cas que es proposi la 
incautació de la garantia (cas que n’hi hagi) i seguint allò establert en l’article 
109  del  Reial  decret  1098/2001,  respecte  a  que  serà  preceptiu  demanar 
dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, cas que es formuli  oposició del 
contractista.

L’article  8.3e)  de  la  Llei  5/2005,  de  2  de  maig,  de  la  Comissió  Jurídica 
Assessora,  preveu  el  dictamen  preceptiu  d’aquest  òrgan  consultiu  en  els 
expedient relatius, entre altres, a la resolució de contractes en els casos que la 
normativa  de  contractació  administrativa  ho  estableix.  Aquest  normativa  de 
contractació, prescriu la seva intervenció preceptiva, entre altres, en l’exercici 
de  la  prerrogativa  de  resolució  de  contractes  quan  hi  hagi  oposició  del 
contractista.
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Tenint  en compte que l’article  228 del  Decret  2/2003,  Text  Refós de la  llei  
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  regula  l’extinció  de  la  concessió 
demanial i en concret estableix, que l’extinció dels drets constituïts sobre els 
béns de domini públic i comunals, entre ells les concessions,  serà efectuada 
per  via  administrativa  pels  mateixos  ens locals,  un  cop instruït  l'expedient  i 
escoltats els interessats, podent donar lloc a  indemnització si escau en dret.

Per  últim,  i  atenent  al  Decret  336/1988,  Reglament  del  Patrimoni  dels  ens 
locals, i en concret al seu article 71, l’exercici de la facultat de l'ens local de 
cessar l'ús privatiu del bé de domini públic requereix, sigui quin sigui el títol que 
l'empari  i  encara  que  aquest  sigui  en  concepte  de  precari,  la  incoació  de 
l'expedient  administratiu  contradictori  dirigit  a  determinar  la  naturalesa  de 
l'ocupació i si la indemnització és procedent o no.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar  la resolució i  extinció  de la concessió demanial  de  l’espai 
destinat a bar-restaurant a l’edifici del camp de futbol municipal “La Barruana”, 
per causa imputable al senyor Juan de Dios del Barrio Cabanillas, per reiterat 
incompliment de l’obligació principal de la concessió, és a dir, impagament del 
cànon, atenent a l’apartat I.12 dels plecs de clàusules administratives particular 
que  regeixen  l’esmentada  concessió  demanial  (revocació  de  naturalesa 
sancionadora).

Segon.- Aprovar la confiscació de la garantia definitiva per a fer front al deute 
per impagament, i cas que aquesta no fos suficient aprovar emprendre la via 
del constrenyiment contra el senyor Juan de Dios del Barrio Cabanillas per a fer 
front a tot el deute. 

Tercer.- Aprovar la reversió al patrimoni municipal de les obres i instal·lacions 
dutes  a  terme  per  l’adjudicatari  en  base  a  l’incompliment  reiterat  del 
concessionari de l’obligació d’abonar el cànon de la concessió. La compensació 
de  la  possible  inversió  per  l’amortització  anticipada,  cas  que  n’hi  hagués, 
només es farà efectiva si és justifica documentalment de forma fefaent, i  es 
faria a compte de la liquidació final, cas que n’hi hagués.

Quart.- Advertir  al  senyor  Juan de Dios del Barrio Cabanillas que haurà de 
deixar lliure de vacu el domini objecte de la concessió en el termini de 30 dies a 
comptar des de l’endemà de la notificació del present acord, d’aquells elements 
que no hagin de ser objecte de reversió. L’Ajuntament passats aquests 30 dies,  
sense que hagi deixat lliure i vacu el domini, procedirà a executar el llançament, 
essent a compte del concessionari les despeses que es generessin.
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Cinquè.- Advertir al senyor Juan de Dios del Barrio Cabanillas que corren al 
seu càrrec les reparacions necessàries per tal que l’estat dels bé concedit i les 
instal·lacions que reverteixen a l’Ajuntament estiguin en perfectes condicions 
de manteniment, i el seu import serà reduït de la garantia o a compte de la 
liquidació final, cas que n’hi hagués. A tal fi, s’aixecarà una acta de recepció.

Segon.- Notificar al senyor Juan de Dios del Barrio Cabanillas el present acord.
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució als Departaments d’Esports, Intervenció i 
Secretaria. 

6.0.0 FEMINISME

6.0.1 Aprovar la pròrroga del Pla d'Igualtat Municipal de Sant Vicenç dels 
Horts per a l’any 2020 i 2021. (G0452016000001)

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: G0452016000001 Aprovació del Pla d'Igualtat Municipal 
de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  pròrroga del  Pla  d'Igualtat  Municipal  de  Sant 
Vicenç dels Horts per a l’any 2020 i 2021.

Atès que en sessió de data 21 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts per unanimitat de tots els seus membres presents, acorda 
aprovar el segon  Pla d'Igualtat Municipal de Sant Vicenç dels Horts 2016 - 
2019.

Vist  que  l’Oficina  de  Les  Dones  i  LGTBI  de  la  Diputació  de  Barcelona  va 
impulsar  el  Projecte  d’avaluació  de  plans  d’Igualtat  tant  de  ciutadania  com 
interns i la seva elaboració.

Vist  l’informe de la tècnica municipal on descriu la necessitat  d’aprovar una 
pròrroga al Pla d’Igualtat Municipal per a l’any 2020 i 2021 si no es disposa d’un 
nou Pla d’Igualtat.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar la pròrroga del Pla d’Igualtat Municipal 2016-2019, aprovat 
en data 21 de juliol de 2016 en el Ple Municipal per a l’any 2020 i 2021, segons 
les consideracions exposades per la tècnica de Feminisme. 



Ple 19/11/2020

Segon.-  Donar trasllat d’aquest acord a l’Institut Català de les Dones de la 
Generalitat  de Catalunya,  a l’Àrea d’Igualtat  i  Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona, a les entitats del Consell Municipal de les Dones i als departaments 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

7.0.0 EMPRENEDORIA

7.0.1 Desestimar parcialment, estimar parcialment i aprovació inicial del 
Reglament municipal de l’espai coworking en el municipi  de Sant Vicenç 
dels Horts. (EC072020000004)

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

Expedient  número: EC072020000004  Elaboració  del  reglament  de  l’espai 
coworking de Sant Vicenç dels Horts. 

Tràmit  relacionat Desestimar  parcialment,  estimar  parcialment  i  aprovació 
inicial del Reglament municipal de l’espai coworking en el municipi  de Sant 
Vicenç dels Horts.

Atès que en el decret número 2020LLDR0000542 de data 2 de juny de 2020,  
es  va  resoldre  iniciar  l’expedient  per  a  la  redacció  i  aprovació  per  a  un 
reglament de l’espai coworking en el municipi de Sant Vicenç dels Horts, així 
com constituir  una Comissió d’Estudi  per a la redacció i  aprovació d’aquest 
reglament, i que aquesta comissió lliurés a l’Alcaldia el projecte de Reglament 
per  a la  promoció de l’espai  coworking en el  nostre municipi  per  a  la seva 
elevació posterior al Ple en el termini màxim de 1 mes.

Vist l’Informe tècnic sobre la necessitat d’elaborar l’esmentat reglament.

Atès que en data 29 de maig de 2020  es va publicar la consulta prèvia a la 
redacció del reglament de conformitat amb el que estableix l’article 133 de la 
Llei  39/2015  de  procediment  administratiu  comú,  sense  que  consti  cap 
al·legació ni aportació al mateix.

Atès que el dia 29 de juny de 2020 la comissió de l’estudi de l’ordenança per a 
la promoció del reglament de l’espai coworking en el municipi de Sant Vicenç 
dels  Horts  es  va  reunir  i  va  acordar  elevar  al  Ple  de l’Ajuntament  de Sant 
Vicenç dels Horts el  text  del Reglament de l’espai coworking en el  municipi 
perquè s’aprovi inicialment i s’exposi al públic durant sis dies

Atès que del dia 2 d’octubre fins el dia 2 de novembre de 2020 es va publicar 
en  el  portal  web  municipal,  l’avantprojecte  de  l’esmentat  reglament  amb 
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l’objecte  de  donar  audiència  als  ciutadans  afectats  i  recollir  totes  les 
aportacions addicionals que poguessin considerar

Atès que en data 1 de novembre de 2020 el senyor CASG en representació del 
senyor SAP, ha presentat al·legacions sobre l’avantprojecte del nou reglament 
de  l’espai  coworking  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  que  transcrites  literalment 
diuen:

“Al·legacions a l’avantprojecte de nou reglament de l’espai de koworking de Sant 
Vicenç dels Horts

D’acord  al  segon  tràmit  d’audiència  pública  prèvia  sobre  l’avantprojecte  de  nou 
reglament de l’espai de coworking de Sant Vicenç dels Horts, sol·licito que es tinguin 
en compte les següents al·legacions:
1.  Permetre  que  els  i  les  treballadors/es  assalariats  que  realitzen  teletreball,  puguin 
també  esdevenir  usuaris/es  de  l'espai  de  coworking.  Fomentant  el  contacte  entre 
professionals diferents en un punt comú de trobada.
2. Estructurar la Sala de treball comú o sala coworking per permetre als usuaris/es, tant 
empreses com autònoms, disposar de zones aïllades ben iluminades per desenvolupar 
treballs  en  silenci  o  que  requereixin  un  alt  nivell  de  concentració.  Com  pot  ser 
mitjançant habitacions tancades, parets de pladur o mampares d'oficina.
3. Permetre als usuaris/usuaries que ho necessitin, especialment aquells/es que treballen 
en horari fixe, poder fer reserves d'ús de l'espai compartit per períodes més llargs de 
temps a les franjes horàries d'ús de 4 hores, com dies sencers, setmanes, mesos o anys. 
Evitant així la necessitat de realitzar reserves de forma contínua.
4.  Permetre que també puguin ser beneficiàries de les cessions d'ús temporals d'espai, 
les  persones  físiques  o  jurídiques  que  no  disposin  de  memòria  descriptiva  o  d'un 
projecte d'emprenedoria. Realitzant una avaluació alternativa del sol·licitant, com pot 
ser  mitjançant  entrevistes,  tests  o  proporcionant  altres  materials,  que  li  permetin 
justificar la seva necessitat i per a què fara servir l'espai.
5. Incloure als criteris de selecció i/o priorització també les empreses i autònoms amb 
més de 3 anys de vida, independentment de si han rebut l'assessorament dels serveis de 
l'Ajuntament.
6. Proporcionar una assegurança del material propietat dels usuaris/es que hagin portat 
al seu espai, que inclogui els robatoris.
7.  Incloure  en les  obligacions  dels  usuaris/es,  la  seva presentació  pública a  la  resta 
d'usuaris/es  de l'espai  de  coworking  a la  seva arribada  com a nouvingut.  Per tal  de 
contribuir a la generació d'un bon ambient de treball, enriquir amb la seva experiència la 
dels altres membres i possibilitar l'establiment sinergies.”

Atès que amb data 5 de novembre de 2020, es va reunir la comissió d’estudi 
d’al·legacions, del reglament de l’espai coworking en el municipi de Sant Vicenç 
dels  Horts,  per  tal  de  resoldre  les  esmentades  Al·legacions  i  proposar  a 
l’elevació  al  Ple  de  l’Ajuntament  de Sant  Vicenç dels  Horts,  l’esborrany del 
projecte de  reglament que s’adjunta.
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L’aprovació dels reglaments municipals son una competència atribuïda al Ple 
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor del que disposen els articles 
22.2.d) i  23.2.b) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim Local i modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de Mesures 
per la Modernització del Govern Local, i, en el cas que ens ocupa, per majoria  
simple.

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

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Desestimar  les  al·legacions 1,  2,  3,  5  i  6  presentades pel  senyor 
CASG en nom de SAP, en base a les consideracions emeses per la comissió 
d’estudi  d’al·legacions del  reglament de l’espai  cowoeking en el  municipi  de 
Sant Vicenç dels Horts.

Segon.- Estimar les al·legacions 4 i 7 presentades pel senyor CASG en nom 
de  SAP,  en  base  a  les  consideracions  emeses  per  la  comissió  d’estudi 
d’al·legacions del reglament de l’espai cowoeking en el municipi de Sant Vicenç 
dels Horts.

Tercer.- Aprovar inicialment la proposta del Reglament municipal del servei de 
coworking  espai  i  incorporar  les  al·legacions  estimades  a  l’apartat  anterior,  
segons el text que s’adjunta al present acord, un cop resoltes les al·legacions 
presentades.

Quart.- Sotmetre a informació pública, el present acord i el text del  reglament 
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  i  a  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament.

Cinquè.- 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  del  Reglament.  El  termini 
d’audiència serà de trenta dies a comptar des del dia següent a la data de 
recepció de la notificació.

Sisè.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i audiència als interessats, el  Reglament municipal 
del  coworking  espai  que  ara  s’aprova  inicialment  quedarà  aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament 
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a la publicació i a trametre el mateix 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. 

8.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

8.0.1 Aprovar  l'inici  de la  licitació del  contracte del   subministrament i 
manteniment  d’una  plataforma  de  formació  de  l’Ajuntament. 
(CTON2020000015)

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: CTON2020000015 contractació,  mitjançant  procediment 
obert  no harmonitzat del  subministrament i manteniment d’una plataforma de 
formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  l'inici  de  la  licitació  del  contracte  del 
subministrament i manteniment d’una plataforma de formació de l’Ajuntament.

En  data  15  d’octubre  de  2020,  la  tècnica  del  Departament  de  Promoció 
econòmica i de ciutat, emet l’informe que s’adjunta a l’expedient, del qual es 
desprèn la necessitat d’iniciar l’anterior contractació, per un import màxim de 
32.000 €,  més  6.720 €  de la  quota  d’IVA,  fent  un  total  de  38.720 € 
IVA inclòs.

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

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

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

Consta a l’expedient informe de la Secretària Accidental de la Corporació.
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Vist  el  redactat  de la  Disposició Addicional  Segona  la  Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a 
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que 
el valor estimat supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici  i/o  la  quantitat  de  6.000.000,00  euros,  inclosos  els  de  caràcter 
plurianual  quan  la  seva  durada  sigui  superior  a  quatre  anys,  incloses  les 
possibles pròrrogues, es considera que l’adjudicació correspon a Ple.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar la despesa per import de 31.250 € IVA inclòs per a l’exercici 
2020 (RC:20/3658) i aprovar el compromís de consignació pressupostària per 
import de 12.000 € IVA inclòs per a cadascun dels exercicis 2021 i 2022.

Segon.- Aprovar  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  i  Plecs  de  clàusules 
administratives particulars que han de regir la contractació del  subministrament 
i manteniment d’una plataforma de formació de l’Ajuntament, així com l’inici de 
l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  no  harmonitzat, 
tramitació  ordinària,  per  a  l’adjudicació  del  contracte  de  l’esmentat 
subministrament.

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

Quart.- Aprovar  la  publicació  del  corresponent  anunci  de  convocatòria  de 
licitació al Perfil del contractant. Es concedirà un termini de 15 dies des de la 
data de publicació de l’anunci per a la presentació de proposicions. 

Cinquè.- Nomenar a la senyora Sònia Belmonte Miras, tècnica de formació del 
departament de promoció econòmica i de ciutat, com a tècnic responsable del 
contracte,  d’acord  amb  el  que  preveu  l’Annex  I  del  Plec  de  Clàusules 
Administratius Particulars. 

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

9.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

9.0.1 Ratificar l’acord de la Junta de Govern d’aprovar l’inici de la licitació 
del  subministrament  de  carburant  amb  destinació  als  vehicles, 
maquinària  i  edificis  municipals  i  el  decret  2020LLDR001060  de 
requeriment  de  documentació  a  l'empresa  proposada  pel  contracte  i 
aprovar  l’adjudicació  del  Lot  1  i  2  i  declarar  desert  el  Lot  3. 
(CTOH2020000001)
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per 13 vots a favor dels grups 
municipals,  PSC-SVP (8),  Cs  (3)  i  SVCP (2),  i  8  vots  en  contra  del  grup 
municipal, JUNTSxSVH-ERC-AM (8), acorda aprovar la proposta de resolució 
transcrita a tots els efectes legals.

Expedient  número: CTOH2020000001 contractació,  mitjançant  procediment 
obert   harmonitzat  del  subministrament  de  carburant  amb  destinació  als 
vehicles, maquinària i edificis municipals.. 
Tràmit relacionat: Ratificar l’acord de la Junta de Govern d’aprovar l’inici de la 
licitació  del  subministrament  de  carburant  amb  destinació  als  vehicles, 
maquinària i edificis municipals i el decret 2020LLDR001060 de requeriment de 
documentació a l'empresa proposada pel contracte i aprovar l’adjudicació del 
Lot 1 i 2 i declarar desert el Lot 3.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020 es va 
aprovar l’inici de la licitació del contracte de subministrament de carburant amb 
destinació als vehicles, maquinària i edificis municipals.

Atès que aquest acord ha d’esser ratificar pel Ple de l’Ajuntament.

Artículo I. Mitjançant decret 2020LLDR001060 de data 16 d’octubre de 
2020, es va aprovar el requeriment de documentació a l'empresa proposada 
pel  contracte del  subministrament de carburant amb destinació als vehicles, 
maquinària i edificis municipals, Lot 1 i Lot 2.

Atès  que  aquest  decret   ha  d’ésser  ratificat  al  proper  Ple   que  celebri  
l’Ajuntament.

Vist que, d’acord amb la proposta emesa per la mesa de contractació, l’òrgan 
de  contractació  va  enviar  requeriment  de  data  16  d’octubre  de  2020  a 
l’empresa PETROLIS DE BARCELONA SA per tal que en un termini de 10 dies 
hàbils  comptadors  des  de  l'endemà  d'haver  rebut  el  requeriment,  aportés 
justificant del dipòsit a la tresoreria municipal de les garanties definitives dels 
lots 1 i 2, així com documentació d’adscripció de mitjans materials i/o personals 
a l’execució del contracte i còpia compulsada de la pòlissa d’assegurança que 
cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a conseqüència de 
les seves actuacions en compliment d’aquest contracte, per import mínim de 
600.000,00 €, i justificant de la seva vigència.
 
En temps i  forma l’empresa  PETROLIS DE BARCELONA SA ha dipositat a la 
Tresoreria  Municipal,  les  corresponents  garanties  per  import  de  3.591,98  i  
820,03 €,  i ha aportat la documentació requerida.

Vist  el  redactat  de la  Disposició Addicional  Segona  la  Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a 
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que 
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el valor estimat supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici  i/o  la  quantitat  de  6.000.000,00  euros,  inclosos  els  de  caràcter 
plurianual  quan  la  seva  durada  sigui  superior  a  quatre  anys,  incloses  les 
possibles pròrrogues, es considera que l’adjudicació correspon a Ple.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer:  Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 
2020 d’aprovació de l’inici de la licitació del contracte de subministrament de 
carburant amb destinació als vehicles, maquinària i edificis municipals.

“Expedient número:  CTOH2020000001 contractació, mitjançant procediment  
obert  harmonitzat  del  subministrament  de  carburant  amb  destinació  als  
vehicles, maquinària i edificis municipals. 
Tràmit relacionat:  Aprovar l’inici de la licitació del contracte de subministrament  
de carburant amb destinació als vehicles, maquinària i edificis municipals.

En  data  3  de  març  de  2020,  el  cap  d’espai  públic  i  serveis  municipals,  emet  
l’informe que s’adjunta  a l’expedient,  del  qual  es desprèn la necessitat  d’iniciar  
l’anterior contractació, per un import màxim de 119.752,08 €, més 25.147,92 € de  
la quota d’IVA, fent un total de 144.900,00 € IVA inclòs, desglossat de la següent  
forma:

IMPORT 
PRESSUPOST

3 anys

 Import 
(IVA exclòs) 

IVA
 21%

 Import
(IVA inclòs) 

LOT 1     81.818,19 €     17.181,81 €     99.000,00 € 

LOT 2 26.033,07 € 5.466,93 € 31.500,00 €

LOT 3     11.900,82 €      2.499,18 €     14.400,00 € 

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

Atès que segons allò que estableix l’article 131.2 del mateix text legal, l’adjudicació  
es realitza, ordinàriament, utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en  
el  principi  de  millor  relació  qualitat-preu,  i  utilitzant  el  procediment  obert  o  el  
procediment restringit amb les excepcions que el mateix article enumera.
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Vist  l’Informe  de  l’Interventor  municipal  que  s’adjunta  i  forma  part  d’aquest  
expedient,  del  qual  es  desprèn  que  existeix  crèdit  pressupostari  per  aquesta  
contractació.

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

Vist  el  redactat  de  la  Disposició  Addicional  Segona  la  Llei  9/2017,  de  8  de  
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a  
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  
2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que el valor  
estimat no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici  
ni la quantitat de 6.000.000,00 euros, ni té una durada superior a 4 anys, incloses  
les possibles pròrrogues, l’adjudicació correspon a l’Alcaldia, la qual ha delegat a  
la Junta de Govern Local, en virtut del decret d’alcaldia 2019LLDR001011 de data  
25 de juny de 2019, publicat en el BOP d'11 de juliol de 2019 la Junta de Govern  
Local acorda:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  la  despesa  de  24.154,83  €  IVA  inclòs,  per  l’exercici  2020,  i  
aprovar el compromís de consignació pressupostària per import de 120.745,17 €  
IVA inclòs per als exercicis 2021, 2022 i 2023 (total 144.900 € IVA inclòs), en base  
a l’informe de l’Interventor municipal.

Segon.-  Aprovar  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  i  Plecs  de  clàusules  
administratives particulars que han de regir la contractació del subministrament de  
carburant amb destinació als vehicles, maquinària i edificis municipals, així com  
l’inici  de  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  harmonitzat,  
tramitació  ordinària,  per  a  l’adjudicació  del  contracte  de  l’esmentat  
subministrament.

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

Quart.- Aprovar la publicació del corresponent anunci de convocatòria de licitació  
al Perfil del contractant i al DOUE pels harmonitzats. Es concedirà un termini de 35  
dies  des  de  la  data  de  l’enviament  de  l’anunci  de  licitació  a  l’Oficina  de  
Publicacions de la Unió Europea per a la presentació de proposicions. 

Cinquè.- Nomenar Al senyor Javier Enriquez Latorre, cap d’espai públic i serveis  
municipals, com a tècnic responsable del contracte, d’acord amb el que preveu  
l’Annex I del Plec de Clàusules Administratius Particulars.

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

Segon: Ratificar el decret 2020LLDR001060 de data 16 d’octubre de 2020, es 
va  aprovar  el  requeriment  de  documentació  a  l'empresa  proposada  pel 
contracte  del  subministrament  de  carburant  amb  destinació  als  vehicles, 
maquinària i edificis municipals, Lot 1 i Lot 2,  que transcrit literalment diu així:
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“Expedient  número: CTOH2020000001  contractació,  mitjançant  procediment  
obert  harmonitzat del subministrament de carburant amb destinació als vehicles,  
maquinària i edificis municipals. 

Artículo II. Tràmit  relacionat: Requeriment  de documentació  a  l'empresa  
proposada  pel  contracte  del  subministrament  de  carburant  amb  destinació  als  
vehicles, maquinària i edificis municipals.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020, es va aprovar  
l’inici  de  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  tramitació  
ordinària,  per a l’adjudicació del  contracte de del  subministrament de carburant  
amb destinació als vehicles, maquinària i edificis municipals, per un import màxim 
de 119.752,08 €,  més   25.147,92  €  de  la  quota  d’IVA,  fent  un  total  de  
144.900,00 € IVA inclòs, desglossat de la següent forma:

IMPORT 
PRESSUPOS

T
3 anys

 Import 
(IVA exclòs) 

IVA
 21%

 Import
(IVA inclòs) 

LOT 1
    81.818,19 

€ 
    17.181,8

1 € 
    99.000,00 € 

LOT 2 26.033,07 € 5.466,93 € 31.500,00 €

LOT 3
    11.900,82 

€ 
   2.499,18 

€ 
    14.400,00 € 

En data 7 d’octubre de 2020,  reunida la mesa de contractació i segons l’informe  
emès pel tècnic responsable de la contractació referent a l’única oferta presentada,  
es  considera  que presenta  criteris  d’adjudicació  basats  en el  principi  de millor  
relació qualitat-preu:

LOT 1. Gas-oil per vehicles a motor a subministrar al dipòsit magatzem municipal.-  
A favor de l’única empresa licitadora, presentada per l’empresa PETROLIS DE  
BARCELONA SA, per un import de 71.839,50 € més IVA 

LOT 2. Gas-oil per calefacció a subministrar en dipòsit escola Sant Jordi: A favor 
de  l’única  empresa  licitadora,  presentada  per  l’empresa  PETROLIS  DE  
BARCELONA SA, per un import de  16.400,52 € més 

LOT 3. Subministrament directe de carburant en benzineres (gas-oil A, benzina 95  
i benzina 98): Es declara desert

En conseqüència,  de  conformitat  amb el  que  disposa l’article  150.2  de  la  Llei  
9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  
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transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i  
del  Consell  2017/23/UE i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014  (LCSP) i  les  
clàusules del plec de clàusules administratives particulars, l’òrgan de contractació,  
requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, perquè presenti,  
en el  termini  de 10 dies  hàbils,  comptadors  des  de  l’endemà d’haver  rebut  el  
requeriment, la següent documentació:

LOT  1.  Gas-oil  per  vehicles  a  motor  a  subministrar  al  dipòsit  magatzem 
municipal.- 

- G2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte

- G.4. Assegurança:  còpia compulsada de la pòlissa d’assegurança que cobreixi el  
risc de la responsabilitat civil  per danys a tercers a conseqüència de les seves  
actuacions en compliment d’aquest contracte, per import mínim de 600.000,00 €, i  
justificant de la seva vigència; 

-  Document acreditatiu del dipòsit a la tresoreria municipal de la garantia definitiva  
per import de 3.591,98 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 

LOT 2. Gas-oil per calefacció a subministrar en dipòsit escola Sant Jordi

- G2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte

- G.4. Assegurança: còpia compulsada de la pòlissa d’assegurança que cobreixi el  
risc de la responsabilitat civil  per danys a tercers a conseqüència de les seves  
actuacions en compliment d’aquest contracte, per import mínim de 600.000,00 €, i  
justificant de la seva vigència; 

-  Document acreditatiu del dipòsit a la tresoreria municipal de la garantia definitiva  
per import de 820,03 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 

Cas  que  no  s’executi  adequadament  el  requeriment  en  el  termini  assenyalat,  
s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir l’import del  
3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha  
de fer efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s’ha constituït, sense  
perjudici del que estableix l’article 71.2 a) de la LCSP. En aquest cas, es procedirà  
a  sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin  
quedat classificades les ofertes.

Vist  el  redactat  de  la  Disposició  Addicional  Segona  la  Llei  9/2017,  de  8  de  
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a  
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  
2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que el valor  
estimat supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i/o  
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la quantitat de 6.000.000,00 euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva  
durada  sigui  superior  a  quatre  anys,  incloses  les  possibles  pròrrogues,  es  
considera  que  l’adjudicació  correspon  a  Ple,  per  la  qual  cosa  caldrà  la  seva  
ratificació posterior.

DECRET

Primer.- Requerir l’empresa PETROLIS DE BARCELONA SA, per tal que durant  
el  termini  de  10  dies  hàbils  a  comptar  des  de  l’endemà d’haver  rebut  aquest  
requeriment, presentin la següent documentació:

LOT  1.  Gas-oil  per  vehicles  a  motor  a  subministrar  al  dipòsit  magatzem 
municipal.- 

- G2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte

- G.4. Assegurança:  còpia compulsada de la pòlissa d’assegurança que cobreixi el  
risc de la responsabilitat civil  per danys a tercers a conseqüència de les seves  
actuacions en compliment d’aquest contracte, per import mínim de 600.000,00 €, i  
justificant de la seva vigència; 

-  Document acreditatiu del dipòsit a la tresoreria municipal de la garantia definitiva  
per import de 3.591,98 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 

LOT 2. Gas-oil per calefacció a subministrar en dipòsit escola Sant Jordi

- G2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte

- G.4. Assegurança:  còpia compulsada de la pòlissa d’assegurança que cobreixi el  
risc de la responsabilitat civil  per danys a tercers a conseqüència de les seves  
actuacions en compliment d’aquest contracte, per import mínim de 600.000,00 €, i  
justificant de la seva vigència; 

-  Document acreditatiu del dipòsit a la tresoreria municipal de la garantia definitiva  
per import de 820,03 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 

Segon.- Donar trasllat al departament d’Intervenció d’aquesta Corporació.

Tercer.- Ratificar al proper Ple que se celebri a la Corporació”

Tercer.-  Aprovar l’adjudicació de :

LOT  1.  Gas-oil  per  vehicles  a  motor  a  subministrar  al  dipòsit  magatzem 
municipal.-  A favor de l’empresa PETROLIS DE BARCELONA SA, per un import 
màxim de 71.839,50 € més IVA 
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LOT 2. Gas-oil  per calefacció a subministrar en dipòsit escola Sant Jordi:  A 
favor  de l’empresa  PETROLIS DE BARCELONA SA, per  un import  màxim de 
16.400,52 € més 

Quart.-  Declara  desert  el  Lot  3:  subministrament  directe  de  carburant  en 
benzineres (gas-oli A, benzina 95 i benzina 98) en estacio de servei / servidor  
que ha d’estar ubicada al mateix municipi de Sant Vicenç dels Horts, per falta 
de licitadors amb aptitud.

Cinquè.- Facultar  a  la  Sra.  Mireia  Vergés  Rosell,  Tinent  d’Alcaldia  de 
l’Ajuntament,  perquè  en  nom  i  representació  de  la  Corporació  signi  els 
documents que siguin necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 

Sisè.- Notificar  a  l’adjudicatari  el  present  acord  d’adjudicació  per  tal  de 
formalitzar el  contracte  no abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es 
remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.

Setè.-  Publicar  aquest  acord  d’adjudicació  definitiva  al  DOUE i  al  perfil  del 
contractant, comunicar al departament d’Intervenció i donar trasllat a la resta 
d’empreses que han participat en el  procediment juntament amb la resta de 
documents previst a l’article  151 de la LCSP.

10.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

10.0.1  Proposta  de  resolució  presentada  pels  grups  municipals  Sant 
Vicenç en Comú-Podem i  Junts x Sant Vicenç en nom de les veïnes i  
veïns del carrer Comerç, per a garantir la seguretat de les veïnes i els 
veïns del carrer Comerç. (M2412020000025)

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

Expedient número: M2412020000025 Per a garantir la seguretat de les veïnes 
i els veïns del carrer Comerç . 
Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
Sant Vicenç en Comú-Podem i Junts x Sant Vicenç en nom de les veïnes i 
veïns del carrer Comerç, per a garantir la seguretat de les veïnes i els veïns del 
carrer Comerç.

El  passat  22  de setembre,  coincidint  amb el  Dia  Europeu sense cotxes,  el 
Govern de Sant Vicenç dels Horts va decidir vianalitzar el tram del C. Barcelona 
entre els carrers Pas del Llop i Àngel Guimerà. Una decisió que ha tingut una 
afectació directa en el C. Comerç, fent que aquest acumuli tot el trànsit rodat 
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que, fins ara, circulava pel tram restringit, que no ha estat consensuada amb 
les  veïnes  i  els  veïns  i  s’ha  dut  a  terme  sense  cap  informe  previ  del 
departament  de mobilitat  ni  cap estudi  que garantís  que tant  el  tall  com el 
desviament per el C. Comerç complissin amb suficients garanties de seguretat. 

Des del mateix dia en que es va restringir el trànsit al C. Barcelona les veïnes i  
els  veïns  del  C.  Comerç  han  iniciat  diferents  actuacions  exigint  tornar  a  la 
situació anterior  del  tall,  manifestant  la  impossibilitat  que el  carrer  on viuen 
pugui absorbir tot el trànsit rodat que anteriorment passava per el C. Barcelona 
i  la  perillositat  d’aquest  canvi  de  circulació  ja  que,  al  final  del  tram del  C. 
Comerç amb la cantonada del C. Àngel Guimerà, és molt estret i no consta de 
voreres  suficientment  amples  perquè puguin  conviure  la  quantitat  actual  de 
vehicles que hi transiten, amb els vianants i les veïnes del propi carrer. Alhora,  
les veïnes i els veïns reivindiquen d’adequació i la reurbanització del carrer, que 
compta amb un clavegueram insuficient i està força deteriorat.
 
Tot i coincidir amb l’objectiu del Govern de transitar cap a un Sant Vicenç dels  
Horts fet i pensat per a les persones i no per als vehicles, creiem que, igual que  
va passar amb la proposta de vianalització del centre històric de Vila Vella, el 
Govern del PSC i Cs no està actuant de manera correcte amb el tall realitzat. 
Creiem que l’ordre lògic que s’hauria d’haver seguit per a restringit el pas dels 
vehicles al C\ Barcelona en el tram assenyalat hauria d’haver estat el següent:

1.-  Estudis  i  informes  previs  sobre  l’afectació  del  trànsit,  actuacions  a 
desplegar, Informe de crèdit pressupostari i mediambiental.

2.- Enderrocament de l’edifici del C. Comerç.

3.- Millora del C. Comerç i convertir-lo en un espai segur per als vianants.
4.-  Adequació  del  C.  Barcelona  per  a  totes  i  tots  els  vianant  eliminant  les 
barreres arquitectòniques i restricció del trànsit rodat.

El fet de no haver seguit l’ordre lògic per a iniciar els tràmits per a procedir a la 
vianalització del tram del C. Barcelona s’hi ha de sumar la manca d’estudis i 
informes previs imprescindibles per a poder realitzar una actuació permanent 
en la via pública, fet que torna a demostrar la poca capacitat del Govern de 
Sant Vicenç dels Horts per a poder planificar les actuacions.

Nosaltres entenem que, amb aquestes condicions, no es pot continuar amb el  
tall del C. Barcelona per una qüestió de seguretat pública. Per tant, demanem 
que tornem a l’estat anterior al tall del C, Barcelona, que s’organitzin els treballs 
en l’ordre adequat, que planifiquin i que després adeqüin el C. Barcelona en les 
condicions que les veïnes i els veïns es mereixen.

El Ple NO APROVA l’adopció del següent:

ACORDS
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PRIMER.- Instar el Govern de Sant Vicenç dels Horts a obrir al trànsit rodat el  
C. Barcelona, entre el C. Pas del Llop i el C. Àngel Guimerà o a iniciar els 
tràmits per a tallar el C. Comerç, desviant el trànsit cap a la Ctra. de St. Boi.

SEGON.- Instar el Govern de Sant Vicenç dels Horts a encarregar, de manera 
immediata, un estudi extern sobre els criteris d'ordenació de l'espai públic, a 
demanar  un  informe de mobilitat  i  un  informe de l’impacte  ambiental  sobre 
l’impacte que té la decisió presa per el Govern de Sant Vicenç dels Horts amb 
el tall del C. Barcelona entre el C. Pas del Llop i el C. Àngel Guimerà.

TERCER.-  Instar a l’Ajuntament a afirmar que, degut a les seves actuacions 
sense els informes anteriorment esmentats, ell serà el responsable civil en cas 
que es produeixi algun accident en el tram del C. Comerç comprès entre el C. 
Pas del Llop i el C. Àngel Guimerà.

QUART.-  Instar el Govern de Sant Vicenç dels Horts a consensuar, amb les 
veïnes i els veïns del C. Comerç i del C. Barcelona, la calendarització de les 
diferents actuacions per tal de garantir la seguretat en el C. Comerç, així com 
les actuacions necessàries al C. Barcelona per restringir-ne el trànsit rodat.

10.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de  PSC 
Sant Vicenç en Positiu, Cs i Sant Vicenç en Comú Podem i Junts x Sant 
Vicenç,  per una recuperació verda i socialment justa. (M2412020000026)

El grup municipal Junts x Sant Vicenç s’adhereix a aquesta proposta.

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: M2412020000026 Per una recuperació verda i socialment 
justa. . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
PSC Sant Vicenç en Positiu, Cs, Sant Vicenç en Comú Podem i Junts x Sant 
Vicenç, per una recuperació verda i socialment justa.

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat un seguit de transformacions socials 
impensables  ara  fa  uns  mesos  i  una  nova  crisi  econòmica  mundial  de 
conseqüències encara difícils de valorar. 

Prèviament,  moltes ciutats i  pobles havíem declarat  l’emergència climàtica 
per limitar l'escalfament global i garantir una reducció significativa i permanent 
de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La Comissió Europea va 
presentar llavors el  Pacte Verd Europeu, un full de ruta per assolir, el 2050, 
una  Europa  neutra  en  emissions.  La  COVID-19  ha  fet  replantejar  moltes 
polítiques públiques i la Comissió hi ha respost amb un pla de recuperació de 
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750.000 milions d'euros que vol  construir  una Europa més verda,  inclusiva, 
digital i sostenible, i que vol enfortir la resiliència enfront de crisis futures. 

Des del món local seguim treballant per fer front a la pandèmia i mentrestant 
plantem la  llavor  de  la  recuperació  que  ha  de  germinar  un  cop  superat  el  
coronavirus.  Una  recuperació verda,  justa i  perdurable,  que ha d’incloure 
l’ambició de la neutralitat climàtica, la transició energètica, l’economia circular, 
la  mobilitat  sostenible,  un espai  públic  obert  a  les persones,  la biodiversitat 
urbana, un sistema alimentari just i l'educació ambiental com a eina essencial 
de resposta a la crisi. 

Tots  aquests  àmbits  d’actuació  ofereixen  solucions  als  reptes  ambientals  i 
socials i oportunitats d’estímul econòmic. 

La recuperació verda i socialment justa no és un luxe, és un salvavides. 

És per tot això que les ciutats i els pobles ACORDEM: 

INCORPORAR la recuperació verda i socialment justa a les nostres polítiques 
de reactivació econòmica, amb l’Agenda 2030 i els ODS com a base, amb fites 
a curt i llarg termini. 

REFORÇAR la nostra ambició climàtica mitjançant el Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Accelerar la transició energètica i fer-la més 
justa a través de l’autoconsum i les energies renovables, la fiscalitat municipal i 
el suport a totes les iniciatives, especialment als col·lectius vulnerables i a les 
comunitats energètiques locals. 

POTENCIAR  el  model  d’economia  circular,  amb  polítiques  locals  i  accions 
específiques per als polígons d’activitat econòmica, i en els àmbits del comerç, 
la compra pública sostenible i les polítiques de prevenció i recollida selectiva de 
residus, amb garanties de seguretat i higiene. 
AFAVORIR  la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, per garantir  la salut. 
Apostar per un transport públic de qualitat i a l’abast de tothom, un espai urbà 
obert a la gent, voreres més amples, espai i reconeixement per a la bicicleta i 
una major connexió amb l’entorn natural. 

PRESERVAR  la biodiversitat dels espais naturals urbans i periurbans com a 
eina de resiliència i d’adaptació a la nova realitat. Reconèixer el dret social a un 
medi  ambient  saludable  i  promoure les infraestructures verdes i  els  serveis 
ecosistèmics. 

DONAR suport a un sistema alimentari sostenible i just en els àmbits dels horts 
socials i ecològics, els menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i 
el producte local. 
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REPENSAR  l’educació  ambiental  com  una  eina  essencial  de  resposta  i 
solucions a la crisi, d’empoderament i de participació en el marc de l’Agenda 
2030 i els ODS, mitjançant les metodologies innovadores i virtuals. 

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

ENS INSTEM a presentar la DECLARACIÓ de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat per una RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA als 
plens  municipals,  a  adaptar  els  compromisos  a  la  realitat  municipal  i  a 
NOTIFICAR l’acord a la presidència de la Xarxa. 

La pandèmia ens ha donat lliçons que cal no oblidar: les corbes s’han d’aplanar 
abans que s'accelerin,  la  del  coronavirus i  la  de l'escalfament global.  És el  
moment idoni  per  reforçar i  orientar adequadament les polítiques públiques. 
ARA MÉS QUE MAI. 

10.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de PSC-
Sant Vicenç en Positiu,  Cs i  Sant Vicenç en Comú Podem, en nom de 
CCOO, per exigir seguretat als centres. (M2412020000027)

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: M2412020000027 Per exigir seguretat als centres. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
PSC-Sant Vicenç en Positiu, Cs i Sant Vicenç en Comú Podem, en nom de 
CCOO, per exigir seguretat als centres.

Atès que és una evidència empírica que la malaltia vírica COVID-19 es 
transmet per l'aire. A conseqüència d'una carta oberta de 239 científics de 32 
països  dirigida  a  l'OMS,  on  indicaven  que  la  covid-19  es  transmetia  per 
aerosols en espais tancats,  l'OMS va admetre, que si  no s'usa la protecció 
adequada, el nou coronavirus es contagia per l’aire. 

La  consideració  dels  aerosols  com  a  modus  de  contagi  obliga  a  adoptar 
mesures concretes amb relació a la ventilació dels espais tancats per evitar 
l’alta concentració de virus en suspensió i el contagi, mesures que han d’anar 
més enllà de l’obertura de finestres, tenint en compte que per al confort tèrmic 
cal respectar la temperatura mínima del Reial Decret 485/1997 que regula les 
disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, i altres condicions 
de salut, així com cal considerar les temperatures fredes a la tardor i hivern de 
la pràctica totalitat del nostre territori. 
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Prenent com a referència la “Guia per a la ventilació en aules” de l’Institut de 
Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC Mesura d’octubre 2020, 
que  es  basa  en  la  Guía  de  la  Universitat  de  Harvard,  i  extrapolant  les 
necessitats de renovació de l’aire a la dimensió i ocupació de les nostres aules 
(amb sobreràtios en molts dels casos) cal una renovació de 15 vegades per 
hora. 

Atès que la ventilació mecànica ofereix entre altres els següents avantatges: la 
seva adequació amb independència de les variacions atmosfèriques, economia 
en el  cost  de la  instal·lació  atenent  a  la  seva rendibilitat  tèrmica,  ventilació 
permanent amb cabals necessaris de l'ordre que es vulgui, expulsió controlada 
de l'aire viciat i facilitat de muntatge i inspecció. 

Atès  que  la  majoria  d’Ajuntaments  van  comunicar  al  departament  la  seva 
intenció de cedir espais per a reduir ràtios i garantir la presencialitat al llarg del  
curs 2020-21 reduint el risc de contagi d’alumnat i equips docents, entenent 
que és prioritari situar el dret a l’educació al centre de les polítiques públiques i 
garantir la presencialitat als centres escolars. 

Considerant  l’exposat  anteriorment  cal  exigir  estudiar  tots  els  mecanismes 
possibles per protegir la salut de les persones dels centres educatius. Està en 
joc la salut i la vida d’infants, joves i d’adults que formen part de l’alumnat, de  
tots els treballadors i treballadores dels centres docents, dels familiar i de tota 
la societat en el seu conjunt.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

● Exigir al Departament d'Educació l'elaboració d'un estudi per a conèixer les 
necessitats  de  renovació  d'aire  de  totes  les  escoles  de  Catalunya  i 
implementar, en el cas que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als 
centres educatius segons la normativa vigent. 

●  Facilitar  l'ocupació d’espais alternatius quan sigui  necessari  i  promoure la 
realització  d’activitats  a  l’exterior,  quan  les  condicions  climatològiques  ho 
permetin. 

●  Reclamar  la  dotació  d'EPIs  respiratoris  suficients  per  al  conjunt  de 
treballadors i treballadores dels centres educatius 

● Requerir l'augment del pressupost de neteja i desinfecció. 
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10.0.4 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Cs i 
PSC-Sant Vicenç en Positiu, per millorar la situació actual en els centres 
d'atenció primària del municipi. (M2412020000028)

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

Expedient número:  M2412020000028 Per  millorar  la  situació actual  en els 
centres d'atenció primària del municipi. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Cs i PSC-Sant Vicenç en Positiu, per millorar la situació actual en els centres 
d'atenció primària del municipi.

Després  de  mesos  convivint  amb  la  pandèmia  del  COVID-19,  una  segona 
onada de la mateixa amenaça amb un nou col·lapse sanitari a l'atenció primària 
del  nostre  municipi.  En  aquesta  segona  onada  del  coronavirus,  s’encenen 
totes  les  alarmes: la falta de mitjans, la falta de personal, el volum de càrrega 
de treball  i  les baixes retribucions que provoquen una fugida de talent.  Els 
professionals assenyalen que les retallades de l'última dècada han  fet perdre 
al  voltant  d'uns 1.000 facultatius  en  els  CAPs que reclamen contractacions 
d'una dimensió similar per a poder atendre el volum de  pacients  actual  amb 
qualitat.  D'aquesta  xifra,  no  obstant  això,  la  Generalitat  només  ha  realitzat 
aproximadament 120 contractacions a conseqüència del  pacte al qual es va 
arribar fa dos anys, tot i que encara queda lluny de les 300 contractacions que 
l'Executiu es va comprometre a incorporar, a través de l’Institut Català de Salut  
(ICS). El Conseller d'Economia, Pere Aragonés i la Consellera de Salut, Alba 
Vergés, anunciaven un pla de reforç de l'atenció primària amb noves inversions 
en una àrea que reconeixien maltractada, i que ha rebut la crítica per ser un pla 
que no correspon amb una realitat que qualifiquen d'angoixant,  i  que no ha 
estat consensuat amb els professionals i que, fins ara, s'està suplint gràcies al 
sobreesforç que fan prop de 800 professionals  treballant més  hores. Aquesta 
situació provoca les queixes i situacions greus que viuen molts usuaris  que 
veuen amb gran preocupació com els CAPs tenen un gran dèficit  d'assistència 
i de mitjans telemàtics, dèficit que els impedeix dur a terme  moltes  visites i  
consultes  de vital  necessitat per als veïns dels municipis, com és en el nostre 
cas.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè 
garanteixin  un  procediment  àgil  de  sol·licitud  de cita  prèvia  amb els  CAPs, 
especialment per a aquelles persones que tenen dificultat per a l'ús de mitjans 
informàtics i electrònics.
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SEGON: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut perquè 
garanteixin els professionals necessaris en els CAPs per a atendre la patologia 
del COVID19, així com la resta de patologies que van quedar desateses durant 
l'Estat d'Alarma i les existents en l'actualitat.

TERCER: Instar el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut a satisfer 
la  demanda  dels  professionals,  i  habilitar  els  mitjans  tècnics  i   econòmics 
necessaris per a poder atendre tot tipus de visites i cobrir les necessitats dels 
ciutadans que s'estan veient relegades. 

11.0.0 Propostes d'urgència

11.0.1 Aprovar la urgència  de la proposta presentada pel grup municipal 
Sant Vicenç en Comú Podem en relació a l'escalada militar al Guerguerat, 
al Sud-Oest del Sahara Occidental.

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

11.0.1.1  Proposta  de  resolució  presentada  pels  Grups municipals  Sant 
Vicenç  en  Comú-Podem,  PSC  Sant  Vicenç  en  Positiu  i  Junts  x  Sant 
Vicenç, en relació amb l'escalada militar al Guerguerat, al Sud-Oest del 
Sahara occidental. (M2412020000029)

Els grups municipals de PSC Sant Vicenç en Positiu i  Junts x Sant Vicenç 
s’adhereixen a aquesta proposta.

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 18 vots a favor dels grups 
municipals,  PSC-SVP  (8),  JUNTSxSVH-ERC-AM  (8)  i  SVCP  (2),  i  3 
abstencions del grup municipal Cs (3), acorda aprovar la proposta de resolució 
transcrita a tots els efectes legals.

Expedient  número:  M2412020000029 En  relació  amb  l'escalada  militar  al 
Guerguerat, al Sud-Oest del Sahara occidental.  
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució presentada pels  Grups municipals 
Sant  Vicenç  en  Comú-Podem,  PSC-Sant  Vicenç  en  Positiu  i  Junts  x  Sant 
Vicenç, en relació amb l'escalada militar al Guerguerat, al Sud-Oest del Sahara 
occidental.

El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica-
RASD va  emetre  un  comunicat  en  el  que  posava  en  alerta  el  Consell  de 
Seguretat de Nacions Unides i  la comunitat  internacional  de la situació que 
s’està  vivint  al  Guerguerat,  al  sud-oest  del  Sàhara  Occidental,  i  les  seves 
possibles conseqüències. 
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Des de fa tres setmanes civils sahrauís s’estan manifestant de forma pacífica 
bloquejant la carretera que va des del Guerguerat, a l’extrem sud del Sàhara 
Occidental, fins a Mauritània. La bretxa del Guerguerat, feta al mur que separa 
en dos el Sàhara Occidental, serveix com a punt de comunicació per carretera 
amb Mauritània, i diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren 
i surten sense cap control per part del Marroc ni de la MINURSO sobre si allò  
que surt del territori del Sàhara Occidental és fruit de l’espoli dels seus recursos 
naturals. 
 

Els  darrers  dies  hem  pogut  veure  imatges  i  vídeos  de  l’exèrcit  marroquí 
acostant-se a la zona del Guerguerat, i el govern de la RASD ha indicat que 
fonts presents en el lloc han pogut constatar que les autoritats marroquines han 
procedit a camuflar efectius de l’exèrcit del Marroc no uniformats i vestint amb 
roba civil, amb la intenció d'irrompre a la "zona de separació " i atacar els civils  
sahrauís que protesten pacíficament contra la bretxa il·legal del Guerguerat. 
 
El passat 13 de novembre, tropes de l’exèrcit del Marroc van entrar a la zona 
del Guerguerat per trencar el bloqueig dels manifestants i  formar un passadís 
per facilitar el pas de tot tipus de vehicles en la franja de cinc quilòmetres que 
separen la duana marroquina amb Mauritània. La resposta del Front Polisario 
ha estat agafar posicions davant un eventual enfrontament armat. 
 

El Guerguerat, junt amb Bir Guenduz i Tichla, representen posicions de control 
per part del Marroc a la frontera sud del Sàhara Occidental amb Mauritània. De 
fet, l’únic camí obert al tràfic de camions és la pista del Guerguerat, molt sovint  
espai de mobilitzacions sahrauís i que Marroc va començar a asfaltar l’agost de 
2016. 

La bretxa del Guerguerat és en sí  mateixa una violació de les clàusules de 
l'Acord Militar  Nº1 signat  pel  govern  de la  RASD i  Marroc  l’any 19911.  Per 
aquesta raó, el govern de la RASD ha declarat que la irrupció de qualsevol 
element marroquí, ja sigui militar, de seguretat o ciutadà civil en aquesta zona 
alliberada  del  seu  territori,  coneguda  com  a  "zona  de  separació"  serà 
considerada  una  agressió  flagrant  a  la  que  la  part  sahrauí  respondrà  amb 
fermesa, en legítima defensa de la seva sobirania nacional. Aquesta situació 
suposarà, així mateix, la fi de l'alto el foc i pot obrir la porta a l'esclat d'una nova 
guerra total a la regió2. 

1 https://es.scribd.com/document/355504298/Sahara-Occidental-acuerdo-militar-nr-1-
del-alto- fuego  
2 https://frentepolisario.es/gob-saharaui-advierte-sobre-una-inminente-agresion-
militar- marroquies-encubiertos-de-civiles-en-guerguerat/ 
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Davant d’aquesta situació, el grup municipal de Sant Vicenç en Comú-Podem 
fem nostra la Declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris 
amb el Poble Sahrauí i expressem la nostra preocupació per aquesta escalada 
de tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i per tot 
això: 

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la urgència del present acord en base a les consideracions 
exposades pel portaveu del grup municipal Sant Vicenç en Comú-Podem.

SEGON.- Instar  el  Govern  de l’Estat  que reclami  al  Regne del  Marroc què 
compleixi  els  acords  internacionals  i,  en  concret,  el  Pla  d’arranjament 
(Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril 
de  1991),  i  que  retiri  de  forma  immediata  els  seus  efectius  militars  del  
Guerguerat  i  deixi  d’utilitzar  el  Guerguerat  o  un  altre  pas  del  sud-oest  del  
territori sahrauí per comunicar-se amb Mauritània. 

TERCER.- Demanar al govern de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, al 
govern de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a les institucions europees, 
així com a les Nacions Unides que promoguin de manera activa la inclusió d’un 
mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí 
per  part  de  la  MINURSO  i,  alhora,  vetllin  per  preservar  l’esperit  pacífic, 
desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte

QUART.-  Demanar al  govern de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,  al  
govern de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a les institucions europees, 
així  com a les Nacions Unides que es prenguin mesures davant l’explotació 
il·legal dels recursos naturals per part del Marroc al Sàhara Occidental i 
pressionin perquè es produeixi ràpidament l’alliberament d’activistes sahrauís 
presos. 

CINQUÈ.- Demanar a les Nacions Unides que assignin un nou Enviat Especial 
per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar 
la transició cap a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, tal com es 
preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 
d’abril de 1991. 

SISÈ.- Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions 
Unides i la seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per 
al  Referèndum al  Sàhara  Occidental-MINURSO),  perquè  assumeixin  el  seu 
mandat i vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de 
Seguretat  de  les  Nacions  Unides  del  29  d’abril  de  1991  que  contempla  la 
realització d’un referèndum d’autodeterminació. 
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SETÈ.-  Traslladar  els  presents  acords  al  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores, 
Unión  Europea  y  Cooperación,  al  Departament  d'Acció  Exterior,  Relacions 
Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat, al grups polítics del 
Parlament Europeu, Senat, Congrés i Parlament de Catalunya, al Fons Català 
de  Cooperació,  a  la  Coordinadora  Catalana d’Ajuntaments  Solidaris  amb el 
Poble Sahrauí i a les entitats municipalistes de Catalunya.

11.0.2 Aprovar la urgència de la proposta "Continuïtat del servei de neteja 
integral dels centres escolars, biblioteca municipal les Voltes, Forn Romà 
i Policial Local.

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

11.0.2.1 Aprovar la continuïtat del contracte del servei de neteja integral 
dels  centres  escolars,  biblioteca  municipal  Les  Voltes,  Forn  Romà  i 
Policia Local de l'Ajuntament. (G0352014000012)

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

En data 20 de novembre de 2014, el Ple municipal va aprovar l’adjudicació del  
contracte de l’esmentat servei, a favor de l’empresa LIMASA MEDITERRANEA, 
SA, per un import del contracte de 1.609.794,03 € més l’IVA corresponent de 
338.056,75 € fent un total de 1.947.850,78 € IVA inclòs.

En data 18 de novembre de 2020 el cap d’espai públic i serveis municipals, 
emet l’informe que es transcriu a continuació: 

“INFORME D’ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS 

Assumpte:  Informe tècnic  de necessitat  de continuïtat  del  contracte del  servei  de  
neteja integral dels centres escolars, biblioteca municipal les voltes, forn romà , policia  
local, de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (Expedient núm. G0352014000012) 



Ple 19/11/2020

Tècnic que emet l’informe:  Javier  Enríquez Latorre.  Cap d’Espai  Públic  i  Serveis  
Municipals

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

En  data  20  de  novembre  de  2014,  el  Ple  municipal  ca  aprovar  l’adjudicació  del  
contracte de serveis de neteja integral dels centres escolars, biblioteca municipal les  
Voltes, Forn Romà i Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, a l’empresa, a favor de  
l’empresa LIMASA MEDITERRANEA SA, per una durada de quatre anys a comptar  
des de la formalització del contracte, prorrogable de mutu acords per dos anys més,  
sense que la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de sis anys. I per un  
import total anual del contracte de 402.448,51 €/any, més l’IVA corresponent del 21%  
de 85.514,19 €/any. (486.962,70 €/any IVA inclòs).

En data 19 de desembre de 2014 es va realitzar la formalització del contracte i es va  
iniciar la prestació del servei de neteja integral dels centres escolars, biblioteca les  
Voltes, forn romà i policia local de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a favor de  
l’empresa Limasa Mediterranea SA.

En data 16 de febrer de 2018 la junta de govern local va  aprovar l’actualització de 
preus per la variació interanual de l’IPC, que representa un nou preu total anual del  
contracte de 428.759,49 €/any, més l’IVA corresponent del 21% de 90.039,49 €/any.  
(518.798,98 €/any IVA inclòs).

En  data  19  de  abril  de  2018  el  Ple  municipal,  en  sessió  ordinària  va  aprovar  
l’increment  de la  despesa,  per  import  de 67.575,62 € IVA inclòs,  que comporta la  
modificació del contracte del servei de neteja integral dels centres escolars, biblioteca  
municipal les Voltes, Forn Romà i Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, produïda  
per la  variació  del  període real  d’execució  dels  4 anys del  contracte,  més l’import  
d’actualització de preus per variació de l’IPC aprovat en JGL en data 16 de febrer de  
2018 i ratificat pel Ple municipal en data 15 de març de 2018.

En data 20 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar la pròrroga del contracte  
del servei de neteja, expedient G0352014000012, per un període d’un any dels dos  
possibles (des del 19 de desembre de 2018 fins al 18 de desembre de 2019) a favor  
de l’empresa  Limasa Mediterranea,  SA, per un import  428.759,49 €/any, més l’IVA  
corresponent  del  21% de 90.039,49  €/any,  fent  un  total  de  518.798,98  €/any  IVA  
inclòs.

En data 21 de novembre de 2019, el Ple municipal va aprovar la segona pròrroga del  
contracte del  servei de neteja integral dels centres escolars, biblioteca municipal Les 
Voltes,  Forn  Romà  i  Policia  Local  de  l’Ajuntament,  a  favor  de  l’empresa  Limasa 
Mediterranea, SA i per un període d’un any ( des del 19 de desembre de 2019 fins al  
18 de desembre de 2020), o, en cas que es produeixi abans, fins a la formalització del  
nou contracte del servei integral dels centres escolars, Biblioteca Municipal Les Voltes,  
Forn Romà i Policia Local de l’Ajuntament, per un import 428.759,49 €/any, més l’IVA  
corresponent  del  21% de 90.039,49  €/any,  fent  un  total  de  518.798,98  €/any  IVA  
inclòs.
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En data 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local, ratificat pel Ple de data 17  
de setembre de 2020 es va aprovar  la modificació del  contracte del  servei  de  
neteja integral dels centres escolars, biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà i  
Policia  Local  de  l'Ajuntament,  adjudicat  a  l’empresa  Limasa  Mediterranea,  SA. 
Modificació motivada per fer front a les necessitats de neteja dins de l’horari lectiu i  
evitar  l’expansió  de  la  pandèmia  per  COVID-19.  Modificació  que  comporta  un  
import 454.904,41 €/any, més l’IVA corresponent del 21% de 95.529,92 €/any, fent un  
total de 550.434,33 €/any IVA inclòs. 

Vist  que el  servei  de  neteja integral  dels  centres escolars,  biblioteca municipal  les  
voltes,  forn  romà,  policia  local de  l'Ajuntament és  un  servei  de  tracte  successiu  
absolutament necessari per garantir la neteja i desinfecció dels diferents edificis  i no  
pot quedar interromput per raons d’interès públic,  ja que amb la seva execució es  
garantirà la  neteja integral  de diferents edificis  municipals  de l’Ajuntament  de Sant  
Vicenç dels Horts, realitzant-la mitjançant dues tipologies de neteja; el servei de neteja  
integral,  que  recull   les  tasques  principals  de  neteja  diària  i  de  reposició  de  
consumibles i útils, i el servei de neteja especialitzada, que engloba les tasques de 
neteja que complementen les taques de neteja integral mitjançant la neteja de vidres i  
claraboies,  zones  altes,  conduccions  i  instal·lacions  vistes,  cortines  i  persianes,  
abrillantat i polit de terres, i el manteniment i instal·lació dels diferents  dispensadors, i  
unitats higièniques sanitàries per dones. I aportarà dels recursos necessaris per donar  
compliment al  Pla d’actuació per al curs 2020 – 2021 per a centres educatius en el  
marc de la pandèmia per COVID-19, que estableix que per tal que el curs 2020 - 2021  
es pugui desenvolupar  amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció  
de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el  
dret  de  tots  infants  i  joves  a  una  educació  de qualitat,  cal  garantir  la  desinfecció  
freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes  
de  les  escales,  etc.  I  que  en  el  cas  d’un  ús  temporal  d’algun  espai  de  manera  
compartida entre diferents grups cal preveure que en cada canvi de grup cal fer una  
neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, al seu article 25,  
punt 1 indica que els Municipis, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les  
seves  competències,  pot  promoure  activitats  i  prestar  els  serveis  públics  que  
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
El mateix article 25, al seu punt 2 exposa que els municipis exerciran en tot cas com a  
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat  i  de les Comunitats  
Autònomes,  entre  d’altres  les  matèries  de  conservació  i  rehabilitació  de  les  
edificacions,  parcs  i  jardins  públics,  protecció  contra  la  contaminació  lumínica,  
abastament d’aigua potable i evacuació d’aigües residuals, infrastructura viària i altres  
equipaments  de  la  seva  titularitat,  prevenció  i  extinció  d’incendis,  mobilitat,  fires,  
instal·lacions  esportives,  equipaments  culturals,  la  conservació,  manteniment  i  
vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil,  
primària o especial.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, a l’article 159, punt 3, apartat Desè, d),  
s’estableix  que és  competència  de l’ens  local   cooperar  amb l'Administració  de la  
Generalitat  en  la  creació,  la  construcció  i  el  manteniment  dels  centres  educatius  
públics. Així mateix a l’article 164.1 s’estableix que  la conservació, el manteniment i la  
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vigilància dels edificis destinats a les escoles i als centres públics especialitzats a què  
fa referència l'article 81 corresponen al municipi on es troben situats. 

"Article 159 
Competències dels ens locals
1. Els municipis participen en el govern dels centres educatius que presten el Servei d'Educació de  
Catalunya per mitjà de la presència en els consells escolars, i també en la programació general de  
l'ensenyament, sens perjudici de les altres competències que els atribueix l'apartat 3.
2. Els ens locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el Departament, d'acord amb  
la programació de l'oferta educativa.
3. Correspon als municipis:
a) Participar en les funcions que corresponen a l'Administració de la Generalitat  en els diferents  
aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents:
Primer. La determinació de l'oferta educativa de l'àmbit territorial pels procediments establerts per  
reglament. 
Segon. El procés d'admissió en els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya de llur  
territori, per mitjà, si escau, de les oficines municipals d'escolarització.
Tercer. L'establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats extraescolars  
promogudes per l'Administració educativa, i la coordinació d'aquestes activitats.
Quart. La programació dels ensenyaments de formació professional  i  la coordinació amb l'entorn  
territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el compromís  
educatiu de tota la societat.
Cinquè. La vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria.
Sisè. L'aplicació dels programes d'avaluació, i el coneixement dels resultats.
Setè. La promoció i l'aplicació de programes dirigits a alumnes de famílies d'immigrants o transeünts.
Vuitè. L'establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i  
pares d'alumnes per a estimular i donar suport a les famílies en el compromís amb el procés educatiu  
dels fills.
Novè. El desenvolupament de programes de qualificació professional inicial.
Desè. La determinació del calendari escolar.
b) Organitzar i gestionar els centres propis.
c) Gestionar l'admissió d'alumnes en els ensenyaments del primer cicle d'educació infantil, i establir-
ne el procediment i els barems, d'acord amb el que estableix l'article 47.6.
d) Cooperar amb l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment dels  
centres educatius públics.
 e) Garantir la coordinació dels serveis socials amb els serveis educatius amb l'objectiu de vetllar per  
l'interès superior de l'infant.
f) Vetllar pel compliment d'aquesta llei i de la normativa que la desplega.
4. A petició dels ens locals, i d'acord amb la programació educativa, es poden delegar competències  
per a crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer cicle d'educació infantil,  
ensenyaments artístics o educació d'adults.
5. Els consells comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador  
escolar i d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.
6. Els municipis, per a exercir les competències en matèria d'educació, poden rebre suport, sens  
perjudici del que estableix l'apartat 5, dels altres ens locals.
[…]
Article 164 
Conservació, manteniment i vigilància d'edificis destinats a centres educatius públics
   1.  Sens  perjudici  d'altres  modalitats  de  col·laboració  que  es  puguin  establir,  la  conservació,  el  
manteniment i la vigilància dels edificis destinats a les escoles i als centres públics especialitzats a  
què fa referència l'article 81 corresponen al municipi on es troben situats. 
 
Això no obstant, el Departament és competent en les obres i les actuacions de reforma, ampliació o  
adequació i  millora d'aquests centres educatius, i les finança. Els edificis esmentats no es poden  
destinar a altres serveis o activitats sense l'acord del Departament.
 
2. L'Administració educativa ha d'assumir la part de les despeses corresponent si per necessitats  
d'escolarització  ha  de  destinar  els  edificis  a  què  fa  referència  l'apartat  1  a  impartir  educació  
secundària obligatòria o formació professional. En el supòsit d'afectacions parcials, s'ha d'establir el  
conveni de col·laboració corresponent."

El contracte actual amb número d’expedient G0352014000012 finalitza el proper dia  
18 de desembre de 2020. El contracte amb número d’expedient CTOH2020000002  
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que regeix la nova execució del servei està en fase d’adjudicació, preveient-se la seva  
tramitació en la sessió plenària del proper dia 17 de desembre de 2020. I en cas de  
ser aprovat, i de conformitat a l’establert a la LCSP, no podent formalitzar el contracte  
abans de 15 dies hàbils. D’acord amb aquestes dates queda palès que la formalització  
del nou contracte no es podrà realitzar abans de la finalització de l’actual i segons  
l’exposat al paràgraf la continuïtat del servei, en aquest cas mitjançant l’execució de  
tracte  successiu  del  contracte  actual  (expedient  G0352014000012)  es  considera  
absolutament necessària per garantir la neteja i desinfecció dels diferents edificis i no  
pot quedar interromput,  per les raons d’interès públic abans exposades.

Malgrat realitzar la tramitació d’aprovació d’inici d’expedient de contractació del nou 
servei  de  neteja  d’edificis  mitjançant  acord  de  Ple  de  data  18  juny  de  2020,  i  la  
publicació de l’anunci de licitació en data de 25 de juny de 2020, no ha estat possible  
formalitzar el contracte amb anterioritat a la finalització de l’actual, acabant aquest un  
dia després de la tramitació de l’adjudicació del nou, prevista en sessió de plenària del  
dia 17 de desembre. 
A tal efecte i per garantir una continuïtat en el servei, així com per poder planificar amb  
temps suficient les tasques de neteja dels diferents edificis s’estima necessari aprovar  
la continuïtat del contracte actual amb una anterioritat superior a un dia respecte el  
seu termini, i considerant que l’òrgan competent per la seva aprovació és el Ple, es  
constata que la darrera data disponible per la seva tramitació es el Ple de novembre  
que es celebrarà el proper dia 19 de novembre de 2020.
Cal destacar el fet que l’òrgan competent d’aprovació d’aquesta contractació és el Ple,  
cosa  que  ha  fet  que  el  tràmits  i  aprovacions  s’hagin  dilatat  al  només  celebrar-se  
aquest de forma ordinària un cop al mes.

La continuïtat  del  contracte  tindrà  el  període de  vigor  mínim indispensable  fins  la  
formalització del nou contracte i fins un màxim de 9 mesos, i comportarà tant el servei  
de neteja integral i especialitzada de tots els edificis objecte del contracte actual, com 
les tasques de neteja durant l’horari lectiu per fer front a l’expansió de la pandèmia per  
COVID-19. L’import pels 9 mesos màxim de durada serà de  364.148,61 €/any, més 
l’IVA corresponent del 21% de 76.471,21 €/any, fent un total de 440.619,82 €/any IVA 
inclòs. 

Atès que l’empresa Limasa Mediterranea SA, ha complert al llarg del contracte actual  
totes les obligacions i exigències recollides en el Plec de Prescripcions Tècniques i  
resta de documents contractuals, i continua complint les exigències que la Llei 9/2017  
de contractes del Sector Públic, i els mateixos Plecs i documents contractuals, imposa  
al contractista per a contractar amb l’Ajuntament.

En  data  17  de  novembre  de  2020,  l’empresa  Limasa  Mediterranea  SA  com  
adjudicatària del contracte en vigor,  presenta un escrit  en aquest Ajuntament,  amb  
registre d’entrada E2020023513, en la que informa de la seva conformitat de continuar  
donant  el  servei  en  les  mateixes  condicions  tècniques  i  econòmiques  fins  a  la  
formalització del nou contracte i fins un màxim de 9 mesos.

Per tot l’exposat es proposa:
- Aprovar la urgència del present acord en base a les consideracions exposades en  

el present informe.
- Aprovar  la  continuïtat  del  contracte  del  servei  de  neteja  integral  dels  centres  

escolars,  biblioteca  municipal  Les  Voltes,  Forn  Romà  i  Policia  Local  de 
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l'Ajuntament, fins a la formalització del nou contracte que en cap cas podrà superar  
els 9 mesos.

- Aprovar la despesa per a la continuïtat de l’esmentat servei, per un import màxim  
de 440.619,82 €, IVA inclòs, amb aplicació a la partida pressupostària 210 323 
22700. 

- Notificar la resolució a l’empresa, i comunicar-ho al departament d’economia.”

Atesa  la  conformitat  manifestada  per  l’empresa  adjudicatària,  LIMASA 
MEDITERRANEA, SA, mitjançant registre d’entrada E2020023513, de data 17 
de novembre de 2020.

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

Consta l’expedient  informe jurídic de la secretària municipal.

Vist  el  redactat  de la  Disposició Addicional  Segona  la  Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a 
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que 
el valor estimat supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici  i/o  la  quantitat  de  6.000.000,00  euros,  inclosos  els  de  caràcter 
plurianual  quan  la  seva  durada  sigui  superior  a  quatre  anys,  incloses  les 
possibles pròrrogues, es considera que l’adjudicació correspon a Ple.

El  Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar la urgència del present acord en base a les consideracions 
exposades  en  l’informe  emès  pel  Cap  d’espai  públic  i  serveis  municipals 
transcrit anteriorment.

Segon.-  Aprovar la despesa per a la continuïtat de l’esmentat servei, per un 
import  de  18.929,71  €  IVA  inclòs  per  a  l’exercici  2020  (RC:20/5762)  i  el 
compromís de consignació pressuspostària per un import de  421.690’11€ IVA 
inclòs per a l’exercici 2021, amb aplicació a la partida pressupostària   2020 210 
323 22700 – Neteja edificis 

Tercer.-  Aprovar la continuïtat del contracte del servei de neteja integral dels 
centres escolars, biblioteca municipal Les Voltes, Forn Romà i Policia Local de 
l'Ajuntament,  en  base  a  l’informe  emès  pel  cap  d’espai  públic  i  serveis 
municipals  fins  a  la  formalització  del  nou contracte,  que en  cap  cas podrà 
superar els 9 mesos.
 



Ple 19/11/2020

Quart. Notificar aquesta resolució a l’empresa, i comunicar-ho al departament 
d’economia.

12.0.0 Precs i preguntes

No hi han.

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

La secretària accidental Vist i plau
L’alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01]
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