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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 11/2020
Caràcter: ordinària
Data: 28 de desembre de 2020
Horari: de 19:21:00 a  00:15:00h
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
LIDIA VARGAS GONZÁLEZ
JORDI GIL DORADO
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA

Excusats:

CARMEN SOFFIATI REQUENA

Assistits per la secretària accidental senyora Cristina Gelabert Oriol fins a les 
23:13 h i la Secretaria accidental senyora Regina Paunè Granè, i l’interventor 
accidental senyor Manuel Moral Flores.

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió
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1.0.0 Aprovació de l'acta de la sessió anterior

1.0.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 19 de novembre 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.

2.00 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret 2020LLDR001165 de data 9 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  el 
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la 
plaça pel procediment legalment establert a la senyora CRF, com Auxiliar 
Administrativa. (G0232020000121)

“Expedient  número:  G0232020000121  Nomenament  com  a  funcionària 
interina fins a la cobertura definitiva de la plaça a la senyora CRF, com Auxiliar 
Administrativa. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el 
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça 
pel  procediment  legalment  establert  a  la  senyora  CRF,  com  Auxiliar 
Administrativa.

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’Auxiliar Administrativa i, en tant que 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’Auxiliar Administratius/ves.

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

Vist  que  a  l’Àrea  de  Serveis  al  Territori  i  Sostenibilitat  està  integrada  per 
diversos departaments de gran transcendència, com ara Urbanisme, Projectes i 
Obres Públiques, Medi Ambient, Autorització i control d’activitats econòmiques, 
Sostenibilitat  i  Espai  Natural,  Espai  Públic  i  Serveis  Municipals,  Mobilitat  i  
Transport  Públic, Salut Pública i  Habitatge Social,  els quals no disposen de 
suficient  personal  administratiu  a  la  Unitat  Administrativa  per  atendre  les 
tasques pròpies. 
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Per aquest motiu, té el caràcter d’urgent i inajornable aquest nomenament per 
realitzar  tasques  de  suport  a  les  persones  tècniques  dels  diferents 
departaments on s’atenguin trucades i visites amb la ciutadania, es resolguin 
l’atorgament o denegació de llicències d’obres menor i majors, es concedeixin 
llicències d’activitats comercials i de serveis, amb incidència o no ambiental, 
s’assisteixi en el desenvolupament de programes i avaluació mediambientals, 
es doni resposta sobre la utilització i  reserva de les vies, juntament amb la 
ordenació i senyalització vertical i horitzontal, tant en les vies urbanes com les 
travessies, s’atengui a les empreses externes que gestionen els serveis públics 
municipals i, en salut pública garantir el dret i la qualitat del servei municipal, 
així  com  amb  caràcter  general  la  tramitació  dels  diferents  procediments 
administratius sotmesos a termini mitjançant el gestor d’expedients, per això té 
caràcter  d’inajornable  aquest  nomenament,  pel  ventall  de matèries  matèries 
d’interès  públic  i  general  que  integren  l’Àrea  de  Serveis  al  Territori  i 
Sostenibilitat.

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la constitució d’una 
borsa de treball d’Auxiliar Administratius en l’acta del dia 26 d’octubre 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  Carolina  Ruiz  Fernández,  que  ha  acceptat 
l’oferiment del lloc de treball per aquest nomenament.

Atès el que disposa l’article 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació als articles 13, i 125 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb l’article 6 del Reglament 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Atesa  la  contractació  temporal  amb caràcter  d’interinitat  fins  a  la  cobertura 
definitiva de la plaça, tindrà un període de prova amb la durada de 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’última  acta  del  Tribunal 
Qualificador  de  data  26  d’octubre  de  2020,  es  nomenen  mitjançant  aquest 
Decret a la senyora Aída Cortés Ausió i al senyor Francesc Sánchez Jiménez, 
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 
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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 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  consta  que  la  persona  escollida  és  la 
primera resultant del procés selectiu.

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

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

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  aquest 
nomenament en base a l’informe emès pel Cap del departament de Recursos 
Humans i Organització.

Segon.- Nomenar com a funcionària interina a temps complert, per cobrir una 
vacant  a  la  senyora  Carolina  Ruiz  Fernández,  a  la  plaça  (núm.  364), 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12, 
amb una valoració  de  142 punts,  adscrita  provisionalment  al  lloc  de  treball 
(núm.  308)  d’Auxiliar  Administrativa depenent  de la  Unitat  Administrativa  de 
l’Àrea de Serveis al Territori, amb efectes des del dia 9 de novembre de 2020 i 
fins a la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.
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Tercer.-  Aprovar la despesa de 4.434,62.-€ per aquest 2020 en concepte de 
salaris  i  despeses  en  Seguretat  Social  amb  el  compromís  de  consignació 
pressupostària, corresponent a la durada del nomenament interí.

Quart.-  Nomenar  com  a  tutores  del  present  nomenament  a  les  següents 
persones  d’aquest  Ajuntament,  la  senyora  Aída  Cortés  Ausió  i  Francesc 
Sánchez Jiménez, 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 a la senyora Aída Cortés Ausio i al senyor 
Francesc  Sánchez  Jiménez,  a  l’Àrea  de  Serveis  al  Territori,  Economia, 
Sistemes i Noves Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.2 Donar compte del decret 2020LLDR001168 de data 9 de novembre, 
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  a  la  senyora  MAPM,  com  Auxiliar 
Administrativa. (G0232020000122)

“Expedient número: G0232020000122 Contractació d'interinitat fins a la 
cobertura definitiva de la plaça a la senyora MAPM, com Auxiliar Administrativa. 
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  a  la  senyora  MAPM,  com  Auxiliar 
Administrativa.

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’Auxiliar Administrativa i, en tant que 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’Auxiliar Administratius/ves.

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

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la constitució d’una 
borsa de treball d’Auxiliar Administratius/ves en l’acta del dia 26 d’octubre de 
2020, s’aprovà la llista de persones amb el corresponent ordre de puntuació.
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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, la senyora María Angustias Porto Morillo, que ha acceptat 
l’oferiment  del  lloc  de  treball  per  aquesta  contractació,  ja  que  la  primera 
persona  ha  acceptat  i  ha  estat  nomenada  mitjançant  Decret  núm. 
2020LLDR001165 de data 9 de novembre de 2020.

Atès el que disposa l’article 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació als articles 13, i 125 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb l’article 6 del Reglament 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Atesa  la  contractació  temporal  amb caràcter  d’interinitat  fins  a  la  cobertura 
definitiva de la plaça, tindrà un període de prova amb la durada de 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’última  acta  del  Tribunal 
Qualificador  de  data  26  d’octubre  de  2020,  es  nomenen  mitjançant  aquest 
Decret  al  senyor  Xavier  Santajuliana  Polo  i  a  la  senyora  Antonia  Cano 
Peregrina, 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  de  Recursos  Humans  i  Organització,  on  es 
fonamenta la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat que s’adjunta i forma 
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part de l’expedient on consta que la persona escollida és la primera resultant 
del procés selectiu.

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

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

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  aquest 
nomenament en base a l’informe emès pel Cap del departament de Recursos 
Humans i Organització.

Segon.- Nomenar com a funcionària interina a temps complert, per cobrir una 
vacant  a  la  senyora  María  Angustias  Porto  Morillo,  a  la  plaça  (núm.  33),  
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12, 
amb una valoració  de  142 punts,  adscrita  provisionalment  al  lloc  de  treball 
(núm. 384) d’Auxiliar Administrativa a la Unitat Administrativa del departament 
de Seguretat Ciutadana, amb efectes des del dia 9 de novembre de 2020 i fins  
a la cobertura definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.

Tercer.-  Aprovar la despesa de 4.434,62.-€ per aquest 2020 en concepte de 
salaris  i  despeses  en  Seguretat  Social  amb  el  compromís  de  consignació 
pressupostària, corresponent a la durada del nomenament interí.

Quart.-  Nomenar com a tutores del present nomenament a les funcionàries, 
Xavier  Santajuliana  Polo  i  Antonia  Cano  Peregrina,  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  Xavier  Santajuliana  Polo  i  la 
senyora Antonia Cano Peregrina, als departaments de Seguretat Ciutadana, 
Economia, Sistemes i Noves Tecnologies i a les seccions sindicals.”
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2.0.3 Donar compte del decret 2020LLDR001169 de data 9 de novembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  el 
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la 
plaça a la senyora MJPC, com Auxiliar Administrativa. (G0232020000127)

“Expedient  número:  G0232020000127  Nomenament  com  a  funcionària 
interina  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  a  la  senyora  MJPC,  com 
Auxiliar Administrativa. 
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el 
nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça 
a la senyora MJPC, com Auxiliar Administrativa.

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’Auxiliar Administrativa i, en tant que 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’Auxiliar Administratius/ves.

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

Atès que el tribunal qualificador del procés selectiu per a la constitució d’una 
borsa de treball d’Auxiliar Administratius/ves en l’acta del dia 26 d’octubre 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  tercera 
persona de  la  llista,  la  senyora  María  José Pérez Castro,  que ha  acceptat 
l’oferiment del lloc de treball per aquest nomenament, ja que les dues primeres 
persones  han  acceptat  i  han  estat  nomenades  mitjançant  Decret  núm. 
2020LLDR001165  de  data  9  de  novembre  de  2020  i  Decret  núm. 
2020LLDR001168 de data 9 de novembre de 2020, respectivament.

Atès el que disposa l’article 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació als articles 13, i 125 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb l’article 6 del Reglament 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Atesa  la  contractació  temporal  amb caràcter  d’interinitat  fins  a  la  cobertura 
definitiva de la plaça, tindrà un període de prova amb la durada de 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.
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D’acord  amb  les  bases  del  procés  de  selecció  i  l’última  acta  del  Tribunal 
Qualificador  de  data  26  d’octubre  de  2020,  es  nomena  mitjançant  aquest 
Decret al senyor Jaume Juliana Pujolar, per tal d’avaluar el període de prova de 
les persones contractades d’aquesta borsa i abans de finalitzar aquest període 
haurà 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 de Recursos Humans i Organització, que s’adjunta 
i forma part de l’expedient. 

Vist l’informe emès pel Cap del departament de Promoció Econòmica i de la 
Ciutat, que s’adjunta i forma part de l’expedient on es fonamenta la urgència, 
l’excepcionalitat i la inajornabilitat.

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

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

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  aquest 
nomenament en base a l’informe emès pel Cap del departament de Promoció 
Econòmica i de la Ciutat. 
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Segon.- Nomenar com a funcionària interina a temps complert, per cobrir una 
vacant  a  la  senyora  María  José  Pérez  Castro,  a  la  plaça  (núm.  362), 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12, 
amb una valoració  de  142 punts,  adscrita  provisionalment  al  lloc  de  treball 
(núm. 387) d’Auxiliar Administrativa a l’Àrea de Promoció Econòmica i de la 
Ciutat, amb efectes des del dia 9 de novembre de 2020 i fins a la cobertura 
definitiva de la plaça pel procediment legalment establert.

Tercer.-  Aprovar la despesa de 4.434,62.-€ per aquest 2020 en concepte de 
salaris  i  despeses  en  Seguretat  Social  amb  el  compromís  de  consignació 
pressupostària, corresponent a la durada del nomenament interí.

Quart.-  Nomenar com a tutor del present nomenament al  funcionari,  Jaume 
Juliana Pujolar, 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 Jaume Juliana Pujolar, a l’Àrea de 
Promoció Econòmica i de la Ciutat, Economia, Sistemes i Noves Tecnologies i 
a les seccions sindicals.”

2.0.4 Donar compte del decret 2020LLDR001170 de data 9 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 
ATLA, com Administrativa. (G0232020000129)

“Expedient  número:  G0232020000129  Contractació  temporal  per  durada 
determinada  a  temps  complert,  per  a  la  substitució  d'una  treballadora  en 
situació de baixa per IT, a la senyora ATLA, com Administrativa. 
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 ATLA, 
com Administrativa.

Vist l’informe emès per la Cap d’Unitat Administrativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones on exposa les  necessitats  per  a  donar  cobertura  a  la  substitució 
d’una administrativa per a realitzar tasques de suport a les persones tècniques 
dels  diferents  departaments  que  conformen  l’Àrea,  on  es  fonamenta  la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat d’aquesta substitució.
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Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de cobrir un lloc de treball  
d’Administratius/ves amb per a substituir a una treballadora, PRL, que es troba 
en situació de baixa per incapacitat temporal per a realitzar tasques de suport a 
la Unitat Administrativa de l’Àrea al Serveis a les Persones.

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 Amina Tihami Lamrani  
Aloui, és l’aspirant que es troba en primer lloc de la llista actualitzada de la 
borsa de personal Administratiu, degut a que la resta de personal d’aquesta 
llista es troba al servei actiu d’aquesta corporació i aquesta contractació per a 
la  substitució  d’una treballadora  en situació  de  baixa  d’  IT,  no  suposa cap 
millora envers la resta d’aspirants de la llista, 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 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.

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. 

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  en  aquesta 
contractació en base a l’informe emès per la Cap d’Unitat Administrativa de 
l’Àrea de Serveis a les Persones.

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. 
200) a la senyora Amina Tihami Lamrani Aloui, adscrita provisionalment al lloc 
de  treball  (núm.  246)  Administrativa  a  la  Unitat  Administrativa  de l’Àrea de 
Serveis a les Persones, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, 
nivell de destinació 12, amb 178 punts segons la valoració de llocs de treball 
vigents,  amb  efectes  des  del  dia  10  de  novembre  de  2020  i  fins  a  la 
reincorporació de la persona substituïda.

Tercer.- Aprovar la despesa de 3.740,37.-€ 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 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. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
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Sisè.-  Comunicar el present acord als departaments d’Espai Públic i Serveis 
Municipals, d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.5 Donar compte del decret 2020LLDR001268 de data 25 de novembre, 
d’aprovar deixar sense efecte els Decrets d’Alcaldia pels quals s’aprovà la 
suspensió  de  les  autoritzacions  de  les  activitats  extraordinàries  i 
cessions d’ocupació de l’espai públic  competència de l’Ajuntament i la 
seva ampliació respectivament. (M1252020000010)

“Expedient número:  M1252020000010 Suspensió temporal  de les activitats 
públiques, festes i concentracions. 
Tràmit  relacionat:  Deixar  sense  efecte  els  Decrets  d’Alcaldia  pels  quals 
s’aprovà la suspensió de les autoritzacions de les activitats  extraordinàries i 
cessions d’ocupació de l’espai  públic competència de l’Ajuntament i  la seva 
ampliació respectivament.

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 
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.

El Reial Decret Estatal 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es va declarar l’estat 
d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS- CoV-2, va 
establir unes limitacions que afectaven a la permanència de grups de persones 
en espais públics o privats.

Posteriorment,  la  Generalitat  de  Catalunya  va  aprovar  la  resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, la qual va prorrogar i modificar les mesures en 
matèria  de  Salut  Pública  previstes  a  la  resolució  SLT/2546/2020  i 
SLT/2568/2020  i  també  establia  limitacions  a  la  permanència  de  grups  de 
persones en espais públics o privats.

Mitjançant  Decret  d’alcaldia  2020LLDR001135,  de  30  d’octubre  s’aprovà 
l’ampliació de la suspensió de les autoritzacions de les activitats extraordinàries 
i cessions d’ocupació de l’espai públic. 
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En  data  mitjançant  resolució  SLT/2983/2020,  de  21  de  novembre,  es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic, per tal de preveure una reobertura progressiva de 
les mesures adoptades en relació a la mobilitat i la interacció social, la qual 
cosa  fa  que  no  es  consideri  necessària  la  suspensió  municipal  de  les 
autoritzacions descrites anteriorment.
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.  Deixar sense efecte els Decrets d’Alcaldia 2020LLDR001106 de data 
23  d’octubre  i  2020LLDR001135,  de  30  d’octubre,  pels  quals  s’aprovà  la 
suspensió  de  les  autoritzacions  de  les  activitats  extraordinàries  i  cessions 
d’ocupació de l’espai públic competència de l’Ajuntament i la seva ampliació 
respectivament

Segon. Notificar 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.”

2.0.6 Donar compte del decret 2020LLDR001299 de data 1 de desembre i 
ratificar i rectificar per la Junta de Govern Local de data 11 de desembre 
de 2020,  sobre l’aprovació de la màxima urgència, l'excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat  en  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per 
acumulació  de  tasques  a  la  senyora  DDM,  com  a  Tècnica  Mitjana  de 
Mobilitat. (G0232020000130)

“Expedient  número:  G0232020000130  Nomenament  com  a  funcionària 
interina  per  acumulació  de  tasques amb caràcter  de  màxima urgència  a  la 
senyora DDM, com a Tècnica Mitjana de Mobilitat.
Tràmit  relacionat:  Ratificar  i  rectificar  el  decret  núm.  2020LLDR001299 de 
data 1 de desembre, sobre l’aprovació de la màxima urgència, l'excepcionalitat 
i la inajornabilitat en el nomenament com a funcionària interina per acumulació 
de tasques a la senyora DDM, com a Tècnica Mitjana de Mobilitat.
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Per Decret núm. 2020LLDR001299 de data 1 de desembre de 2020, es va 
aprovar  la  màxima  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  el 
nomenament  com  a  funcionària  interina  per  acumulació  de  tasques  a  la 
senyora Desirée Díez Milán, com a Tècnica Mitjana de Mobilitat.

Vist l’informe de rectificació d’error material emès en data 9 de desembre de 
2020 pel Cap de Recursos Humans, que s’adjunta a l’expedient.

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

Únic.-  Ratificar el decret núm. 2020LLDR001299 de data 1 de desembre de 
2020,  sobre  l’aprovació  de  la  màxima  urgència,  l'excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat en el nomenament com a funcionària interina per acumulació de 
tasques a la senyora DDM, com a Tècnica Mitjana de Mobilitat, que inclou la 
rectificació d’error material prevista a l’informe del Cap de Recursos Humans de 
data 9 de desembre de 2020, adjunt a l’expedient resultant el redactat següent:

“Expedient número:  G0232020000130 Nomenament com a funcionària interina  
per acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència a la senyora DDM,  
com a Tècnica Mitjana de Mobilitat.
Tràmit relacionat: Aprovar la màxima urgència, l'excepcionalitat i la inajornabilitat  
en el  nomenament  com a funcionària  interina per  acumulació  de tasques a la  
senyora DDM, com a Tècnica Mitjana de Mobilitat.

Atès l’informe emès pel Tècnic de Mobilitat, Transport públic i Senyalització en el  
qual fonamenta la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de reforçar  
les tasques de caire tècnic degut a la necessitat  de donar sortida al  volum de  
tasques i l’execució de projectes, licitacions públiques en l’àmbit de senyalització  
viària, transport urbà i interurbà, arrendament de solar a la Crta. De Sant Boi, i  
altres tasques inajornables com la posada en marxa de la zona de vianants àmbit  
ZBE (zona de baixes emissions), modificació i edició de l’Ordenança d’ocupació de  
les vies i espais públics, entre d’altres.

Atès  que  aquesta  màxima  urgència,  fa  que  no  sigui  possible  nomenar  a  un  
Tècnic/a Mitjà/ana mitjançant el concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa  
de treball de Tècnics/ques Mitjans/es en Enginyeria Tècnica o superior, actualment  
en tramitació. Atès que les bases i la convocatòria es van aprovar per Junta de  
Govern Local de data 2 de juliol de 2020 i publicat al Butlletí Oficial de la Província  
de Barcelona de data 15 de setembre de 2020 (CVE 2020024064)  i  tenint  en  
compte que la previsió mínima és de dos mesos per desenvolupar totes les proves  
que  conformen  el  procés  selectiu  es  fa  inajornable  aquest  nomenament  per  
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atendre la necessitat descrita a l’informe emès pel Tècnic de Mobilitat, Transport  
Públic i Senyalització. 

Atès que anteriorment, l’Ajuntament va realitzar un procés selectiu per a la provisió  
urgent i inajornable pel lloc de treball de tècnic de mobilitat i transport públic, per a  
suplir la persona que ocupava el lloc de treball, per trobar-se en situació de baixa  
d’IT i la senyora DDM va resultar seleccionada en primer lloc.

Atès que s’ha contactat amb la primera persona que va resultar en el procés de  
selecció  descrit  a  l’apartat  anterior,  la  senyora  Desirée  Díez  Milán,  la  qual  ha  
acceptat l’oferiment temporal per acumulació de tasques.

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 disposa l’article 10.1d) del Reial Decret Legislatiu  
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic  
de l’Empleat Públic, en relació als articles 13 i 125.2 del Decret Legislatiu 1/1197,  
de 31 d’octubre,  pel  qual  s’aprova la refosa en un text únic dels  preceptes de  
determinats textos legals  vigents a Catalunya en matèria de funció pública,  en  
relació amb l’article 6 del Reglament 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el  
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

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 Albert Sanz  
Cano Tècnic Mitjà del departament de Mobilitat, 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 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 màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en base a  
l’informe emès pel Tècnic mitjà del departament de Mobilitat, Transport Públic i  
Senyalització.

Segon.- Nomenar com a funcionària interina a temps complert, per acumulació de  
tasques, a la senyora Desirée Díez Milán, com a Tècnica Mitjana a la plaça (núm.  
395) enquadrada en el grup de classificació A2, nivell de destinació 20, amb una  
valoració de 323 punts segons la valoració de llocs de treball (núm. 402) vigents i  
adscriure-la al departament de Mobilitat i Transport Públic, amb efectes del dia 1  
de  desembre  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 5.178,41 € 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 en la propera Junta de Govern Local  que es  
convoqui.

Cinquè.-  Nomenar com a tutor del  present nomenament al senyor Albert Sanz  
Cano, 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 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.

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Vuitè.-  Comunicar al  departaments de Mobilitat  i  Transport  Públic,  d’Economia,  
Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.7 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local  de data 3 de 
desembre de 2020, d’aprovar  les bases i la convocatòria pel sistema de 
concurs oposició lliure,  per  a la  constitució d’una borsa de treball  per 
cobrir llocs vacants i/o necessitats de personal laboral o nomenaments 
d’interinitat  de  personal  Tècnics/ques  Mitjans/nes  de  Participació 
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Ciutadana  i  Convivència  i  per  donar  cobertura  als  programes 
subvencionats per altres administracions públiques. (RH112020000014)

“Expedient número:  RH112020000014 Bases i convocatòria borsa de treball 
Tècnics/ques Mitjans/nes de Participació Ciutadana i Convivència. 
Tràmit relacionat: Aprovar les bases i la convocatòria pel sistema de concurs 
oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball per cobrir llocs vacants 
i/o  necessitats  de  personal  laboral  o  nomenaments  d’interinitat  de  personal 
Tècnics/ques Mitjans/nes de Participació Ciutadana i Convivència i per donar 
cobertura als programes subvencionats per altres administracions públiques.

Atès  que  és  necessari  disposar  d’una  borsa  de  treball  que  permeti  donar 
cobertura  a  les  vacants  i/o  necessitats  de  personal  laboral  temporal  o 
nomenaments  d’interinitat  per  ocupar  places  amb  categoria  professional  de 
Tècnics/ques Mitjans/nes de Participació Ciutadana i Convivència i per a donar 
cobertura  als  diferents  programes subvencionats  per  altres  administracions, 
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 per la Tècnica de Participació Ciutadana i Convivència que 
s’adjunta  i  forma  part  de  l’expedient,  en  el  qual  fonamenta  la  urgència, 
l’excepcionalitat i la inajornabilitat d’aquesta aprovació.

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 i la convocatòria pel sistema de concurs oposició 
lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnics/ques Mitjans/nes de 
Participació Ciutadana i Convivència, amb la finalitat de cobrir, qualsevol vacant 
i/o necessitats  de personal  laboral  temporal  o nomenaments d’interinitat  per 
ocupar  places  amb  categoria  professional  de  Tècnics/ques  Mitjans/nes  de 
Participació  Ciutadana  i  Convivència  i  per  a  donar  cobertura  als  diferents 
programes subvencionats per altres administracions, amb caràcter excepcional, 
urgent  i  inajornable,  enquadrats  en  el  grup  de  classificació  A2,  nivell  de 
destinació 20, amb una valoració de 323 punts segons la valoració de llocs de 
treball.
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Segon.- Publicar les bases i la convocatòria objecte d’aprovació al BOPB.

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  aquests  acords  a  les  seccions  sindicals  i  òrgans  de 
representació dels empleats i empleades públics.”

2.0.8 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de 
desembre de 2020, d’aprovar  les bases i la convocatòria pel sistema de 
concurs oposició lliure,  per  a la  constitució d’una borsa de treball  per 
cobrir llocs vacants i/o necessitats de personal laboral o nomenaments 
d’interinitat  de  personal  Tècnics/ques  Mitjans/nes  de  Promoció 
Econòmica  i  per  donar  cobertura  als  programes  AODL  o  similars 
subvencionats per altres administracions públiques. (RH112020000015)

“Expedient número: RH112020000015 Bases i convocatòria borsa de treball 
de Tècnics/ques Mitjans/nes de Promoció Econòmica. 
Tràmit relacionat: Aprovar les bases i la convocatòria pel sistema de concurs 
oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball per cobrir llocs vacants 
i/o  necessitats  de  personal  laboral  o  nomenaments  d’interinitat  de  personal 
Tècnics/ques Mitjans/nes de Promoció Econòmica i  per  donar  cobertura als 
programes  AODL  o  similars  subvencionats  per  altres  administracions 
públiques.

Atès  que  és  necessari  disposar  d’una  borsa  de  treball  que  permeti  donar 
cobertura  a  les  vacants  i/o  necessitats  de  personal  laboral  temporal  o 
nomenaments  d’interinitat  per  ocupar  places  amb  categoria  professional  de 
Tècnics/ques Mitjans/nes de Promoció Econòmica i per a donar cobertura als 
diferents  programes subvencionats  per  altres  administracions,  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 de Promoció Econòmica i de la 
Ciutat  que  s’adjunta  i  forma  part  de  l’expedient,  en  el  qual  fonamenta  la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat d’aquesta aprovació.

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.
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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.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de 
treball de Tècnics/ques Mitjans/nes de Promoció Econòmica, amb la finalitat de 
cobrir,  qualsevol  vacant  i/o  necessitats  de  personal  laboral  temporal  o 
nomenaments  d’interinitat  per  ocupar  places  amb  categoria  professional  de 
Tècnics/ques Mitjans/nes de Promoció Econòmica i per a donar cobertura als 
diferents  programes subvencionats  per  altres  administracions,  amb caràcter 
excepcional,  urgent  i  inajornable,  enquadrats en el  grup de classificació A2, 
nivell de destinació 20, amb una valoració de 323 punts segons la valoració de 
llocs de treball.

Segon.- Publicar les bases i la convocatòria objecte d’aprovació al BOPB.

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  aquests  acords  a  les  seccions  sindicals  i  òrgans  de 
representació dels empleats i empleades públics.”

2.0.9 Donar compte del decret 2020LLDR001312 de data 4 de desembre, 
quedar  assabentat  de  la  dimissió  de  la  treballadora  senyora  OCS  i 
declarar extingit el contracte de treball. (G0232020000084)

“Expedient número: G0232020000084 Contractació temporal tècnica servei 
d'intermediació laboral. 
Tràmit relacionat: Quedar assabentat de la dimissió de la treballadora senyora 
OCS i declarar extingit el contracte de treball.

Vist  que  la  senyora  Olga  Carazo  Sánchez,  treballadora  temporal  d’aquest 
Ajuntament  amb  la  categoria  de  tècnica  mitjà  de  promoció  econòmica,  ha 
presentat instància amb registre general d’entrada E2020024273, per sol·licitar 
la baixa voluntària amb efectes del dia 9 de desembre de 2020.

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

Atès que l’article 49.1.d) del Text Refós de la Llei de l’Estatut de les persones 
Treballadores,  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23  d’octubre, 
estableix  que el  contracte  de treball  s’extingirà  “per  dimissió  de la  persona 
treballadora,  havent  d’intervenir  el  preavís  que  assenyalin  els  convenis  
col·lectius o el costum del lloc.”

Atès que el preavís habitual és de 15 dies naturals i, en el cas que la persona 
treballadora  no  compleixi  aquest  preavís,  l'empresari  pot  descomptar  de  la 
liquidació els dies que faltin del preavís, o fins i tot reclamar, en el cas que el  
descompte sigui superior a la liquidació.

Vist que s’ha elaborat el corresponent document de liquidació, saldo i quitança.
Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que consta a 
l’expedient.

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

RESOLC:
Primer.-  Quedar assabentat  de la  dimissió  de la  treballadora senyora  Olga 
Carazo  Sánchez,  amb  efectes  del  dia  9  de  desembre  de  2020,  i  declarar 
extingit el contracte de treball subscrit amb data 1 de setembre de 2020.

Segon.-  Aprovar  el  document  de  liquidació,  saldo  i  quitança  per  import  de 
1.293,70  euros  bruts,  havent  d’abonar  la  part  proporcional  de  les  pagues 
extraordinàries, així com descomptar 3 dies per no haver avisat amb l’antelació 
corresponent.  Sobre  la  quantitat  bruta  resultant  es  practicaran  les 
corresponents cotitzacions a la seguretat social i les retencions per IRPF.

Sobre la quantitat bruta resultant es practicaran les corresponents cotitzacions 
a la seguretat social i les retencions per IRPF.

Tercer.-  Comunicar  l’extinció  del  contracte  a  la  Tresoreria  de  la  Seguretat 
Social i al departament d’Economia d’aquesta Corporació.

Quart.- Notificar la present resolució a la persona interessada.

Cinquè.-  Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament, en la 
primera sessió que es celebri.”
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2.0.10 Donar compte del decret 2020LLDR001330 de data 10 de desembre, 
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  al  senyor  DCC,  com  Oficial  Tercera. 
(G0232020000131)

“Expedient número:  G0232020000131 Contractació temporal en la modalitat 
d'interinatge fins a la cobertura definitiva de la plaça al senyor DCC, com Oficial 
Tercera. 
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 al senyor DCC, com Oficial Tercera.

Vist que en data 9 de juliol de 2020, per acord de la Junta de Govern Local, es  
van aprovar  les bases i  la convocatòria per a la constitució d’una borsa de 
treball pel sistema de concurs oposició lliure d’Oficial Tercera per a la Brigada 
municipal com a personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Les bases que van ser publicades en el BOPB en data 28 d’agost de 2020.

Atès que actualment 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  Tercera  de  la  Brigada  Municipal,  en  tant  no  s’acordi  la 
preceptiva convocatòria pel procediment reglamentari.

Atès que resultant del procés de selecció anteriorment esmentat, s’ha constituït  
una  borsa  de  treball  d’Oficials  Tercera,  d’acord  amb  l’acta  del  Tribunal 
qualificador  del  procés selectiu  de  data  30 de novembre  de 2020 i  que  el  
resultat d’aquest procés de selecció va ser publicat al web municipal en data 1 
de desembre de 2020 amb la llista de persones amb el corresponent ordre de 
puntuació.

Vist  que  segons  l’ordre  de  puntuació  de  les  persones  resultants  que  han 
superat el procés de selecció de l’esmentada borsa, s’ha d’oferir per ocupar la 
plaça  vacant  (núm.  138),  de  forma  interina,  i  el  lloc  de  treball  (núm.  311) 
d’Oficial Tercera per a la Brigada municipal a la primera persona de la llista, 
que  es  el  senyor  Daniel  Caballero  Cordero,  i  que  aquest  ha  acceptat  
l’oferiment.

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.
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 subjecte a un termini 
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 a l’acta del Tribunal Qualificador 
de  data  30  de  novembre  de  2020,  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 
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interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

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

Vist  l’informe  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  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  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 Daniel Caballero Cordero, a la 
plaça (núm. 138), enquadrat en el grup de classificació AP, nivell de destinació 
10, amb una valoració de 144 punts, adscrit provisionalment al lloc de treball 
(núm. 311) d’Oficial Tercera de la Brigada municipal, depenent del departament 
d’Espai  Públic i  Serveis  Municipals,  amb efectes del  dia 9 de desembre de 
2020  i  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel  procediment  legalment 
establert. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 3.546,93 .-€ 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.
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Quart.- Nomenar com a tutors de la present contractació als senyors: Franciso 
Javier Dengra Guijarro, Antonio Luque Castillo i Juan Antonio García Tenllado; 
per tal de valorar si la persona interessada ha superat o no el període de prova, 
essent aquest de 2 mesos.

Cinquè.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC, 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  als  departaments  d’Espai  Públics  i  Serveis  Municipals, 
Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.11 Donar compte del decret 2020LLDR001331 de data 10 de desembre, 
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  al  senyor  CPP,  com  Oficial  Tercera. 
(G0232020000133)

“Expedient número: G0232020000133 Contractació temporal en la modalitat 
d'interinatge fins a la cobertura definitiva de la plaça al senyor CPP, com Oficial 
Tercera. 
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 al senyor CPP, com Oficial Tercera.

Vist que en data 9 de juliol de 2020, per acord de la Junta de Govern Local, es  
van aprovar  les bases i  la convocatòria per a la constitució d’una borsa de 
treball pel sistema de concurs oposició lliure d’Oficial Tercera per a la Brigada 
municipal com a personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Bases que van ser publicades en el BOPB en data 28 d’agost de 2020.

Atès que actualment 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  Tercera  de  la  Brigada  Municipal,  en  tant  no  s’acordi  la 
preceptiva convocatòria pel procediment reglamentari.

Atès que resultant del procés de selecció anteriorment esmentat, s’ha constituït  
una  borsa  de  treball  d’Oficials  Tercera,  d’acord  amb  l’acta  del  Tribunal 
qualificador  del  procés selectiu  de  data  30 de novembre  de 2020 i  que  el  
resultat d’aquest procés de selecció va ser publicat al web municipal en data 1 
de desembre de 2020 amb la llista de persones amb el corresponent ordre de 
puntuació.

Vist  que  segons  l’ordre  de  puntuació  de  les  persones  resultants  que  han 
superat el procés de selecció de l’esmentada borsa, s’ha d’oferir per ocupar la 
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plaça vacant (núm. 396), de forma interina, i el lloc de treball (núm. 82) d’Oficial 
Tercera per a la Brigada municipal a la segona persona de la llista, que és el  
senyor Carlos Pérez Parra, i que aquest ha acceptat l’oferiment.

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 subjecte a un termini 
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 a l’acta del Tribunal Qualificador 
de  data  30  de  novembre  de  2020,  s’han  nomenat  3  tutors  pel  període  de 
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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 
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  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  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  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 Carlos Pérez Parra, a la plaça 
(núm. 396), enquadrat en el grup de classificació AP, nivell de destinació 10, 
amb una valoració de 144 punts, adscrit provisionalment al lloc de treball (núm. 
82)  d’Oficial  Tercera  de  la  Brigada  municipal,  depenent  del  departament 
d’Espai  Públic i  Serveis  Municipals,  amb efectes del  dia 9 de desembre de 
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2020  i  fins  a  la  cobertura  definitiva  de  la  plaça  pel  procediment  legalment 
establert. 

Tercer.- Aprovar la despesa de 3.546,93 .-€ per aquest any 2020 en concepte 
de salaris i despeses de Seguretat Social amb el compromís de consignació 
pressupostària, corresponent a la duració del contracte laboral.

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

Cinquè.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC, 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  als  departaments  d’Espai  Públics  i  Serveis  Municipals, 
Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals. “

2.0.12 Donar compte del decret 2020LLDR001340 de data 11 de desembre, 
d’aprovar  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabiltiat  en  la 
contractació temporal en la modalitat d'obra i servei determinat de quatre 
persones  pels  Plans  d'Ocupació  de  Treball  i  Formació  COVID-19 
subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. (G0232020000135)

“Expedient número: G0232020000135 Plans d'Ocupació de Treball i Formació 
COVID-19 subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
Tràmit relacionat: Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabiltiat en la 
contractació  temporal  en  la  modalitat  d'obra  i  servei  determinat  de  quatre 
persones  pels  Plans  d'Ocupació  de  Treball  i  Formació  COVID-19 
subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Vista que el 22/06/2020 es publica al DOGC, la resolució TSF/1419/2020, de 
16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 en 
relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i  
Formació Covid19) (ref. BDNS 511293).

Vist  que les  bases  reguladores d’aquesta  convocatòria  són les  que  preveu 
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i l'Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de 
modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball 
i Formació (SOC– TRFO).

Vist que per Decret en data 13 de juliol de 2020 es va aprovar sol·licitar i la  
memòria del programa de Treball i Formació Covid-19.
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Atès que en data 9 d’octubre de 2020 mitjançant l’EACAT entra per registre 
núm.  9015/63973/2020  l’atorgament  de  la  subvenció  de  58.070,28€  segons 
l’esmentada Resolució, dels quals 56.279,88 € van destinats a costos derivats 
de  les  contractacions  laborals  i  1.790,4€  a  la  realització  de  formació 
professionalitzadora i transversal per a aquestes persones contractades.

Atès  que  a  la  base  13  de  la  Resolució  TSF/1419/2020,  la  selecció  de  les 
persones es  farà destinatàries  de les línies COVID i  PANP COVID es farà 
d'acord  amb  la  base  7.1  de  l'annex  1  de  l'Ordre  TSF/156/2018,  de  20  de 
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per al programa de Treball i Formació, estableix que l’Ajuntament, 
notificada  la  resolució  d’atorgament  de  la  subvenció,  presentarà  la 
corresponent oferta d'ocupació a l'oficina de Treball, i procedirà a la recerca i 
selecció de les persones a contractar de les que el SOC li derivi, i realitzada la 
selecció, l’entitat beneficiària ha de deixar constància per escrit de l’aplicació 
del sistema de selecció emprat, la documentació utilitzada i de suport, indicant 
les persones seleccionades i substitutes. 

Atès  l’esmentada  Resolució,  els  contractes  preassignats  per  al  municipi  de 
Sant Vicenç dels Horts, són 2 contractes línia COVID de nou mesos de durada, 
i 2 contractes línia PANP COVID de 9 mesos de durada.

Atès que en data 12 de novembre de 2020 s’aprovà per Junta de Govern Local 
els criteris de selecció i el procés pels llocs de treball esmentats al paràgraf 
anterior així com el la Comissió de Valoració per a la selecció d’aquests 4 llocs 
de treball.

D’acord amb l’acta de la Comissió de Valoració de data 16 de novembre de 
2020, es convocà a les persones pre-seleccionades per l’Oficina de Treball de 
la  Generalitat  per  a  la  realització  d’entrevistes  personals  vinculades  a 
l’explicació del lloc de treball al qual estan poden optar. El dia 17 de novembre 
de 2020, es realitzà una entrevista personal d’una persona que per prescripció 
mèdica el dia 16 es trobava confinada i essent l’últim dia de confinament se li 
donà l’opció de realitzar l’entrevista el dia 17 de novembre. 

La  Comissió  de  Valoració  va  procedir  a  la  avaluació  dels  criteris  socials 
al·legats  en  data  27  de  novembre  d’enguany per  les  persones  candidates, 
segons els criteris socials aprovats pel Consell Econòmic i per l’Ocupació en 
data 22 de febrer de 2016, aprovats pel Ple de l’Ajuntament el dia 17 de març 
de  2016,  es  varen  publicar  les  llistes  provisionals  amb  les  puntuacions 
obtingudes en el mateix dia al web municipal i, donant un termini de 5 dies 
hàbils per a possibles al·legacions i esmenes, les quals no han tingut lloc i la 
llista ha esdevingut definitiva.
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Vist  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i 
Organització, que s’adjunta i forma part de l’expedient on queda fonamentat la 
urgencia, l’excepcionalitat i la inajornabilitat.

Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  existeix  disponibilitat 
pressupostària per a portar a terme les contractacions a l’expedient vinculat  
SBV42020000017 en el qual s’aprova el cost total del projecte:

- Cost total: 77.675,09 €, dels quals:
 Subvenció sol·licitada: 56.279,88 € part  dels costos salarials de les 4 

persones a contractar.
 Aportació  fons  propis:  19.604,81  €  corresponent  al  Capítol  1  de 

despeses
 Subvenció  sol·licitada:  1.790,40  €  Capítol  2  corresponent  a 

subcontractacions de formació professionalitzadora.

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

RESOLC:

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

Segon.- Contractar temporalment per obra i servei determinat amb efectes des 
del dia 10 de desembre de 2020 i fins el  dia 9 de setembre de 2021 a les 
següents persones:

Ana Carmen Gómez Granados, amb la categoria de Peó de neteja viària
Mercedes Castillo Gil, amb la categoria de Peó de neteja viària
Pilar Castro Molina, amb la categoria d’Auxiliar Administrativa
Carmen Díaz Mora, amb la categoria d’Auxiliar Administrativa

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

Quart.-  Aprovar  la  despesa  total  de  75.884,69  €  corresponent  a  part  dels 
costos  salarials  i  despeses  de  seguretat  social  de  les  4  contractacions 
temporals. Del cost total, l’Ajuntament aportarà 19.604,81 € i 56.279,88 € són 
subvencionats Programa Treball i Formació (SOC– TRFO).
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Cinquè.-  Publicar aquesta contractació al  BOP, al  portal  de Transparència i 
donar  compte  al  ple  municipal  en  la  primera  sessió  que  se  celebri,  en 
compliment del que dicta l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003. 

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

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

3.0.0 ALCALDIA

3.0.1 Proposta d'acord d'aprovació del Pla d'Actuació Municipal de Sant 
Vicenç dels Horts 2019-2023. (PAM12020000001)

El President posa a votació aquest punt i es produeix un empat, per 10 vots a 
favor de PSC-SVP (8) i Cs (2) i 10 vots en contra de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) 
i SVCP (2).

De conformitat amb l’art 46.2.d de la Llei 7/85, reguladora de les bases del 
règim  local  i  l’art  100.2  del  RD  2568/1986,  que  aprova  el  reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic del ens locals, es sotmet a votació 
per  segona  vegada  persistint  l’empat,  que  es  desfà  pel  vot  de  qualitat  de 
l’Alcalde en sentit favorable a l’aprovació de la proposta.

Així, la proposta queda aprovada per majoria.

Expedient  número: PAM12020000001  Pla  d'Actuació  Municipal  de  Sant 
Vicenç dels Horts 2019-2023. 
Tràmit relacionat: Proposta d'acord d'aprovació del Pla d'Actuació Municipal 
de Sant Vicenç dels Horts 2019-2023.

El  pla  d’actuació  municipal  2019-2023  és  un  document  de  planificació 
estratègica  de  l’acció  de  govern,  que  sorgeix  de  les  voluntats  les  forces 
polítiques que formen el govern municipal de definir un full de ruta del mandat,  
que seran les bases per a les polítiques públiques que desenvoluparà l’equip 
de govern en aquest mandat 2019-2023.

El setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el  
marc  estratègic  2015-2030,  un  pla  d’acció  en  favor  de  les  persones,  el 
planeta,  la  pau  i  la  prosperitat  a  través  d’aliances.  L’agenda  2030  per  al 
desenvolupament  sostenible  planteja  17  objectius  integrats  de  l’àmbit 
econòmic, social i ambiental.
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L’equip de govern municipal té la voluntat de treballar estratègicament i aportar 
des de Sant Vicenç dels Horts la nostra part en els compromisos de l’agenda 
2030, i plantejar les bases per obrir un debat a la ciutadania per planificar el  
futur del municipi amb l’objectiu del Sant Vicenç del Horts del 2030.

El primer pas ha estat l’elaboració del PAM. Dels programes electorals de les 
forces  polítiques  al  govern  es  van  identificar  i  classificar  les  propostes  en 
projectes i accions.

Els projectes del PAM estan distribuïts en 4 eixos amb la finalitat de poder-los 
identificar i alinear amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), de 
la següent manera:

- Eix 1 - Amb les persones (ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5 i ODS10).
- Eix 2 - Amb el planeta (ODS6, ODS7, ODS13, ODS14 i ODS15).
- Eix 3 - Amb la prosperitat (ODS8, ODS9 i ODS12).
- Eix 4 - Amb la ciutat (ODS11, ODS16 i ODS17).

El procés participatiu de priorització realitzat entre el 15 de desembre 2019 i el  
26  de  gener  de  2020 va  donar  el  resultat  d’una priorització  per  part  de  la 
ciutadania del projectes, tal i com es recull al document del PAM.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar el “Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 2019-2023”.

Segon.- Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i al 
portal de transparència. 

3.0.2 Canvi nomenament dels membres de la Comissió de Valoració de 
Criteris Socials de l’Ajuntament. (G0202017000003)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 12 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), Cs (2) 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: G0202017000003 Constitució de la Comissió de Valoració 
de Criteris Socials de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Canvi  nomenament  dels  membres  de  la Comissió  de 
Valoració de Criteris Socials de l’Ajuntament.
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En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local, ratificat pel Ple de juliol 
de 2017, aprovà la  constitució de la Comissió de Valoració de Criteris Socials 
de l’Ajuntament, formada pels tècnics municipals següents:

-  Cap  de  Serveis  Socials  o  persona  del  seu  Departament  que  el 
substitueixi, que farà les funcions de president de la comissió.

- Responsable de Promoció Econòmica o persona del seu Departament 
que el substitueixi.

-  Cap  de  Recursos  Humans  o  persona  del  seu  Departament  que  el 
substitueixi, que farà les funcions de secretari de l’òrgan.

En data 5 de setembre de 2019, mitjançant decret 2019LLDR001295, ratificat al 
Ple de data 19 de setembre de 2019, es va aprovar la substitució temporal del  
senyor  Francesc Pallarols Rusca, cap de recursos humans i  secretari  de la 
Comissió,  per  la   senyora  Ma  Teresa  Comino  Haro,  cap  de  la  Unitat  de 
Recursos Humans.

En data  6 de març de 2020  decret  2020LLDR000375,  ratificat per  decret  
d’alcaldia de data 26 de març de 2020,  es aprovar  la concessió de la comissió 
de serveis del funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, Francesc Pallarols 
Rusca, Cap de Recursos Humans i secretari de la Comissió.

En 13 de desembre de 2019, mitjançant 2019LLDR001810, ratificat a la Junta 
de  Govern  Loca  de  data  9  de  gener  de  2020,  es  va  aprovar  l’adscripció 
provisional del senyor Francesc Sánchez Jiménez al lloc de treball de Cap de 
Recursos Humans i Organització 
 
En data 6 de febrer de 2020, mitjançant decret 2020LLDR000169 es va aprovar 
la  situació d’excedència voluntària per incompatibilitat  a  la funcionària  de la 
plantilla d’aquest Ajuntament, senyora Ana Maria Calle Ramos,  Responsable 
de Programes i vocal d’aquesta Comissió.

En data 25 de novembre de 2020, mitjançant decret 2020LLDR001264, es va 
aprovar l’excedència per incompatibilitat per serveis en altres administracions 
del  senyor  Sergio Garcia  Hita,  cap de serveis  socials  i  president  d’aquesta 
Comissió.

Atès que l’acord primer especifica que  per la vàlida constitució, caldrà que hi 
assisteixin dos dels tres membres, obligatòriament el President i Secretari.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer.- Aprovar el nomenament en les funcions de presidenta de la Comissió 
de Valoració de Criteris Socials de l’Ajuntament de la senyora Carme Padilla 
Pineda, cap de l’àrea de serveis a les persones, com a titular, i de la senyora  
Laura Martínez Bailera, treballadora social del departament de Serveis Socials 
com a substituta.

Segon.- Aprovar el nomenament en les funcions de secretari de l’esmentada 
Comissió del senyor Francesc Sánchez Jiménez, cap de recursos humans i 
organització, com a titular, i de la senyora Ma Teresa Comino Haro, cap de la 
Unitat de Recursos Humans, com a substituta.

Tercer.- Aprovar  el  nomenament  en  les  funcions  de  vocal  de  l’esmentada 
Comissió del  senyor  Jaume Juliana Pujolar,  Cap de departament destinat a 
Promoció Econòmica i de la Ciutat, com a titular, i de la senyora Ma José Fraile 
Colorado, Tècnica de promoció econòmica, com a substituta.

Quart.-  Notificar als interessats el  seu nomenament,  que serà ferm si  en el 
transcurs de 15 dies, des de la seva notificació, no presenten cap al·legació o 
rebujen el nomenament. 

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

4.0.1  Resolució  d’al·legacions  i  aprovació  definitiva  del  pressupost 
municipal per a l'exercici 2021. (EC102020000004)

El President posa a votació aquest punt i es produeix un empat, per 10 vots a 
favor de PSC-SVP (8) i Cs (2) i 10 vots en contra de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) 
i SVCP (2).

De conformitat amb l’art 46.2.d de la Llei 7/85, reguladora de les bases del 
règim  local  i  l’art  100.2  del  RD  2568/1986,  que  aprova  el  reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic del ens locals, es sotmet a votació 
per  segona  vegada  persistint  l’empat,  que  es  desfà  pel  vot  de  qualitat  de 
l’Alcalde en sentit favorable a l’aprovació de la proposta.

Així, la proposta queda aprovada per majoria.

Expedient  número: EC102020000004  Pressupost  municipal  de  l'exercici 
2021. 
Tràmit  relacionat: Resolució  d’al·legacions  i  aprovació  definitiva  del 
pressupost municipal per a l'exercici 2021.

El  Ple,  en  sessió  ordinària  de  data  19  de  novembre  de  2020,  va  aprovar 
inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2021.



Ple 28/12/2020

En data 23 de novembre de 2020 es va publicar en el BOPB, amb número de 
registre CVE2020034166  l’edicte de l’aprovació inicial del pressupost municipal 
general  de  l’exercici  2021,  amb un termini  de  15 dies per  a  la  presentació 
d’al·legacions, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci. El termini  
va finalitzar el dia 15 de desembre de 2020.

Durant  el  termini  d’exposició  pública  s’han  presentat  les  al·legacions  al 
pressupost 2021 següents:

- Al·legacions presentades pel Grup Municipal En Comú Podem el dia 11 
de desembre de 2020, amb registre d’entrada E2020025205.

- Al·legacions presentades pel  Grup Municipal JUNTS x Sant Vicenç, el 
dia 15 de desembre de 2020, amb registre d’entrada E2020025559.

Examinades les al·legacions anteriors,  i  d’acord amb el  que disposa l’article 
169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  
RHL, aquestes han de ser resoltes pel Ple ordinari d’aquesta corporació. 

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que disposa l’article 170.2 del TRLHL, aprovat per Real decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, únicament es poden interposar reclamacions 
contra el pressupost en els següents supòsits:

a) Per no ajustar-se la seva elaboració i  aprovació als tràmits establerts en 
aquesta llei.
b)  Per  ometre  el  crèdit  necessari  pel  compliment  d’obligacions  exigibles  a 
l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses 
pressupostades o bé d’aquests respecte a les necessitats  per  les que esta 
previst el pressupost.

Atès que les al·legacions presentades per Grup Municipal En Comú Podem  i 
per  Grup Municipal JUNTS x Sant Vicenç no es troben recollides en cap dels 
supòsits contemplats en l’article 170.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
març,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de la  llei  reguladora  de les  hisendes 
locals,  no  es  poden  admetre  com  al·legacions  a  l’aprovació  inicial  del 
pressupost municipal per l’exercici 2021.

Vist l’informe de l’interventor municipal que obra a l’expedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS
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PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal En Comú 
Podem i pel grup municipal JUNTS x Sant Vicenç per no ajustar-se a cap dels 
supòsits previstos a l’article 170.2 del TRHL.

SEGON.  Aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts per a l’exercici 2021, el qual es presenta equilibrat en ingressos i 
despeses per import de 37.841.470 €. 

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 €

TERCER: Aprovar definitivament l’annex de personal: Plantilla orgànica i taula 
salarial per a l’exercici 2021.

QUART:  Aprovar definitivament les bases d’execució del pressupost municipal 
general per a l’exercici 2021 que figuren com annexes a l’expedient, d’acord 
amb l’art. 9 del RD 500/90 i en ús de l’autonomia i capacitat de regulació de la  
Corporació.

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

SISÈ:   Publicar en el Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona (BOP ) el 
resum per capítols de cada un dels pressupostos que composen el pressupost 
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municipal general per l’exercici 2021 i en el  Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) l’acord d’aprovació definitiu de la plantilla orgànica.

SETÈ: D’acord a l’apartat 4 de l’article 169 del RHL, es trametrà l’expedient 
d’aprovació  del  pressupost  al  Departament  de  Governació  i  Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.

VUITÈ: Informar, segons els articles 170 i 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
que contra aquest acte, que posa fi i exhaureix la via administrativa, es poden 
interposar els recursos següents: 

- Contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciós administratius de 
Barcelona, en el termini de dos mesos.

- Qualsevol altre recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de 
conformitat amb la normativa vigent.

Pel  que  fa  als  terminis  per  a  la  interposició  dels  recursos  anteriors  es 
comptaran a partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas,  
de la última publicació apareguda al diari o Butlletí oficial. 

4.0.2  Aprovació  de  l'expedient  número  6  de  Modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2020. (EC102020000001)

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

Expedient  número: EC102020000001  Expedient  de  Modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2020. 
Tràmit  relacionat: Aprovació  de  l'expedient  número  6  de  Modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2020.

Atès la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i no poden 
ser  ajornades fins  el  proper  exercici  sense produir  un  greu afebliment  dels 
interessos de l'Ajuntament i tenint present que aquestes despeses no disposen 
de consignació pressupostària, sent necessària la tramitació d'un expedient de 
modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari,  
finançat amb Romanent positiu per a despeses generals de l’exercici 2019.

FONAMENTS DE DRET

La normativa jurídica està recollida fonamentalment  als  articles 172 a 182 i 
disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text  refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, als 
articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990 i als articles 8 al 17 de les bases 
d’execució del pressupost 2020
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A l'expedient  s'ha  d'especificar  l’aplicació  pressupostària  concreta  que  s'ha 
d'incrementar o crear i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat.

El finançament del crèdit extraordinari es pot fer a càrrec del romanent líquid de 
tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en 
el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses 
d'altres aplicacions pressupostàries no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions  de  les  quals  s'estimin  reduïbles  sense  pertorbació  del  respectiu 
servei.

Tanmateix,  a  l'expedient  s'ha  d'acreditar  que  els  ingressos  previstos  en  el 
pressupost s'han fet amb normalitat, tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.

L’aprovació d’aquest expedient és competència del Ple de la corporació i són 
d’aplicació  les  mateixes  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat 
previstes a l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  
refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  per  a  l’aprovació  del 
pressupost.

Vistos  els  informes  del  tècnics  corresponents  i  l’informe  favorable  de 
l’interventor que consta a l’expedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 6 de modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant  suplement de crèdit i crèdit extraordinari i  
finançat  amb Romanent  positiu per  a despeses generals de l’exercici  2019, 
segons el següent detall:

Exe Org Prog Eco Descripció Import_€
2020 202 926 626 Sistemes: Inversions hardware   55.000
2020 202 926 641 Sistemes: Inversions software   45.000

2020 300 1523 61900
Urbanisme:  Urbanització  Barri  la 
Vinyala 3ª F 95.000

2020 300 1523 61901
Urbanisme: Urbanització eix comercial 
carrers Barcelona-Jacint Verdaguer 150.000

2020 122 942 761
Mobilitat:  Conveni amb DIBA Projecte 
semàfors BV-2002 78.651
TOTAL 423.651

Finançament

Org Econo Descripció Import_€
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110 87000 Economia: Romanent per a Despeses_Generals   423.651

Segon.- Que un cop transcorregut el termini d'exposició al públic a l'efecte de 
reclamacions i al·legacions, previst als article 169 i 177 del Text Refós de la Llei 
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  sense  que  s'hi  hagi  interposat  cap 
reclamació  o  al·legació,  s'entengui  definitivament  aprovat  l'expedient  de 
modificacions de crèdit núm. 6 de modificació de crèdits mitjançant Suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari. 

5.0.0 RECURSOS HUMANS

5.0.1  Aprovar  l’inici  de  la  contractació  del  servei  de  manteniment 
preventiu,  correctiu  i  de  formació  del  software  de  gestió  de  recursos 
humans Epsilon de l’Ajuntament. (CTNS2020000002)

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: CTNS2020000002  Contracte,  mitjançant  procediment 
negociat sense publicitat per exclusivitat, del servei de manteniment preventiu, 
correctiu i de formació del software de gestió de recursos humans Epsilon de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovar l’inici de la contractació del servei de manteniment 
preventiu, correctiu i de formació del software de gestió de recursos humans 
Epsilon de l’Ajuntament.

En data 15 de desembre de 2020 el cap de recursos humans i organització, 
emet l’informe que s’adjunta a l’expedient, del qual es desprèn la necessitat 
d’iniciar  la  contractació  del  servei  de  manteniment  preventiu,  correctiu  i  de 
formació del software de gestió de recursos humans Epsilon de l’Ajuntament, 
per un import màxim de 40.794,50 €,  més 8.566,85 € de la  quota  d’IVA, 
fent un total de 49.361,35 € IVA inclòs.

En data  5  de novembre  de 2020 el  tècnic  de  sistemes i  tecnologies  emet 
informe el qual justifica la  necessitat  de  contractar  l ’esmentat  sistema 
mitjançant  el  procediment  negociat sense publicitat  per exclusivitat 
basat en la no competència per raons tècniques.
 
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.
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Atès que segons allò que estableix l’article 168 del mateix text legal, es podrà 
encomanar  a  un  empresari  determinat,  mitjançant  el  procediment  negociat, 
quan el contracte tingui per objecte la creació o adquisició d’una obra d’art o 
representació artística única no integrant del Patrimoni Històric Espanyol; que 
no existeixi competència per raons tècniques; o que procedeixi la protecció de 
drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial. 

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 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 el compromís de consignació pressupostària per import de 
9.329,30 € per a l’exercici 2021, 14.265,43 € per a l’exercici 2022, 10.859,50 € 
per a l’exercici 2023 i 7.453,56 € per a cadascun dels exercicis 2024 i 2025,  
total 49.361,35 € IVA inclòs.
La  consignació  pressupostària  estarà  supeditada a  l’aprovació  definitiva  del 
pressupost municipal per a l’exercici 2021 i següents.

Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i  el Plec de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte servei de manteniment, 
preventiu  i  correctiu  de  part  del  programari  de  gestió  de  personal  de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  així  com  l’inici  de  l’expedient  de 
contractació,   mitjançant procediment negociat sense publicitat, de conformitat 
amb  el  que  preveu  l’article  168  de  la  LSCP,  tramitació  ordinària,  per  a 
l’adjudicació del contracte de l’esmentat servei. 

Tercer.- Convidar a l’empresa Carlos Castilla Ingenieros, SL perquè presentin, 
si s’escau, la seva proposta de negociació per a prendre part en el procediment 
negociat,  tot  comunicant-li  que  disposa  d’un  termini  de  15  dies  naturals  a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’invitació a la licitació, 
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per presentar la proposició i documentació adient, de conformitat amb el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques.

Quart.- Comunicar aquest acord al Departament d’Economia.
 
Cinquè.- Nomenar al  senyor  Francesc Sánchez Jiménez, Cap de Recursos 
Humans i Organització, com a tècnic competent, d’acord amb el que preveu 
l’Annex I del Plec de Clàusules Administratius Particulars. 

6.0.0 SEGURETAT CIUTADANA

6.0.1  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç  dels  Horts   i  el  Departament  d’Interior  de  la  Generalitat  de 
Catalunya  i   per  l’adhesió  a  la  Xarxa  de  Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT). (COVN2020000017)

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: COVN2020000017, Conveni  entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts  i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
per a l’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat 
de Catalunya (RESCAT) .
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant   Vicenç  dels  Horts   i  el  Departament  d’Interior  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i  per l’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i  
Seguretat de Catalunya (RESCAT).

Atès que  la integració de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la xarxa 
RESCAT  és  necessària  per  permetre  les  radiocomunicacions  mòbils  de  la 
Policia Local de Sant Vicenç dels Horts. 

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

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

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

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

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

Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests  documents  i  relacionades  a  l’article  49  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant, llevat 
de les consideracions que consten en l’informe jurídic de data 9 de desembre 
de 2020. 

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

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

Vist l’informe jurídic del departament de secretaria que consta a l’expedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts  i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
per l’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya  (RESCAT),  tot  això  amb  el  text  de  la  minuta  del  conveni  que 
s’adjunta a l’acord.

Segon.- Notificar aquesta Resolució al Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya , adjuntant-li amb la notificació tres exemplars del conveni que 
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s’aprova  per  aquesta  Resolució,  els  quals  hauran  de  ser  retornats  peL 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya i  per l’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions 
d’Emergències  i  Seguretat  de  Catalunya  (RESCAT)  a  aquest  Ajuntament 
degudament  formalitzats  amb  les  signatures  del  representant  de  la 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  i de la persona titular de la Secretaria 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i demanant-li  que enviï a aquest 
Ajuntament  certificació  acreditativa  del  corresponent  acord  o  resolució 
administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent,  referent  a 
l’acceptació per part de la Corporació que, per aplicació del que disposa l’article 
112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les  
administracions públiques de Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la  
data de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats 
participants.

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

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

6.0.2 Aprovar la signatura d’un conveni marc de col·laboració en matèria 
de  seguretat  viària  entre  el  Servei  Català  de  Trànsit  del  departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i els seus annexes 2, 3, 4, 5, 6 i 7. (COVN2020000024)

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: COVN2020000024  Aprovar  el  conveni  marc  de 
col·laboració en matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit del 
departament d'Interior  de la Generalitat  de Catalunya i  l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovar la signatura d’un conveni marc de col·laboració en 
matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit del departament 
d'Interior  de la  Generalitat  de Catalunya  i  l'Ajuntament  de Sant  Vicenç dels 
Horts i els seus annexes 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
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Atès  la  necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració del 
Servei  Català  del  Trànsit  del  Departament  d’Interior  de  la  Generalitat  de 
Catalunya pel que fa a la millora de la seguretat viària a Sant Vicenç dels Horts 

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

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

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

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

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

Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests  documents  i  relacionades  a  l’article  49  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant, llevat 
de les consideracions tècniques que consten en l’informe jurídic de data 2 de 
desembre de 2020.

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



Ple 28/12/2020

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

Vist l’informe jurídic del departament de secretaria que consta a l’expedient.

Es  proposa  al  Ple  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa 
General l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Servei  Català  del  Trànsit  del  Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya en matèria de  seguretat viària a Sant  
Vicenç dels Horts i els seus annexes 2, 3, 4, 5, 6 i 7,  tot això d’acord amb el 
text de la minuta del conveni que s’adjunta a l’acord.

Segon.-  Notificar  aquesta  Resolució  al   Servei  Català  del  Trànsit  del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya en matèria de  seguretat 
viària, adjuntant-li amb la notificació tres exemplars del conveni que s’aprova 
per aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats pel Servei Català del 
Trànsit  del  Departament  d’Interior  de  la  Generalitat  de  Catalunya a  aquest 
Ajuntament degudament per aplicació del que disposa l’article 112.1 de la Llei  
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.

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

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

7.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

7.0.1 Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
EDISTRIBUCION   Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal,  per  a  la  cessió 
d’instal•lacions,  traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre 
terrenys  a  favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal. 
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Expedient  SCE  569253  -  569254  -  569256  –  Subministrament  elèctric 
centre cívic Virgínia Amposta. (COVN2020000025)

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: COVN2020000025 Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. Unipersonal, per a 
la  cessió d’instal·lacions,  traspàs projecte,  permisos i  servitud de pas sobre 
terrenys  a  favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.  Unipersonal. 
Expedient SCE 569253 – 569254 – 569256 – Subministrament elèctric centre 
cívic Virgínia Amposta. 
Tràmit relacionat: Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts  i  EDISTRIBUCION  Redes Digitales,  S.L.Unipersonal,  per  a  la  cessió 
d’instal•lacions, traspàs projecte, permisos i servitud de pas sobre terrenys a 
favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal.  Expedient  SCE 
569253  -  569254  -  569256  –  Subministrament  elèctric  centre  cívic  Virgínia 
Amposta.

En  data  26  de  novembre  de  2017,  la  Junta  de  Govern  local  de  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona va aprovar inicialment el projecte de Centre Cívic i  
Cultural Sant Vicenç dels Horts, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

En  data  5  de  desembre  de  2017,  la  Junta  de  Govern  local  de  l’Àrea 
Metropolitana  de Barcelona va  aprovar  definitivament  el  projecte  de Centre 
Cívic i Cultural Sant Vicenç dels Horts, al terme municipal de Sant Vicenç dels  
Horts.

Durant la fase d’execució del projecte, l’empresa GrupMas Edificació, SLU com 
adjudicatària, ha optat per executar tant l’obra civil com l’elèctrica de la xarxa 
de BT, xarxa de MT, i centre de transformació, així com l’elaboració de projecte 
elèctric  de  legalització  d’aquestes  instal·lacions,  i  tramitació  de  permisos, 
mitjançant  la  contractació  d’una  empresa  homologada  per  la  mateixa 
companyia  elèctrica,  que l’ha executat  de  conformitat  amb la  reglamentació 
tècnica i mediambiental vigent que li és d’aplicació, i les Normatives Tècniques 
Particulars de l’empresa distribuïdora.

Una  vegada  elaborada  la  documentació  tècnica  necessària,  i  executats  els 
treballs corresponents al centre de transformació, xarxa elèctrica de MT i BT, 
per posar-les en funcionament mitjançant la seva connexió a la xarxa elèctrica 
activa propietat de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.Unipersonal, i dotar 
de subministrament elèctric al centre cívic Virgínia Amposta i l’annex destinat a 
bar, es necessari prèviament  formalitzar un conveni entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels  Horts  i  d’EDISTRIBUCION Redes Digitales,  S.L.Unipersonal  de 
cessió  d’instal·lacions,  traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre 
terrenys a favor d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal
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Vist que s’ha redactat un conveni, mitjançant el qual es regula la cessió de la 
canalització per la que s’instal·larà el nou cable elèctric.

En data 12 de novembre de 2020, el responsable del departament de Serveis 
Municipals  ha  redactat  la  memòria  de  la  qual  es  desprèn  la  necessitat  de 
l’esmentat conveni.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar  el  conveni  que  es  formalitzarà  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i EDISTRIBUCION  Redes Digitales, S.L.Unipersonal, el qual 
determina les condicions a les quals s’haurà d’ajustar la cessió d’instal·lacions, 
traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre  terrenys  a  favor 
d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal. Expedient SCE 569253 - 
569254 - 569256 – Subministrament elèctric centre cívic Virgínia Amposta, de 
conformitat amb el contingut de l’esborrany que s’adjunta al present acord.

Segon. Notificar aquest a EDISTRIBUCION  Redes Digitales, S.L.Unipersonal. 

7.0.2 Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
EDISTRIBUCION  Redes Digitales, S.L.Unipersonal, per a la cessió d’ús de 
local  per  centre  de  transformació  (CCTT)  i  constitució  de  servitud 
d’energia  elèctrica,  a  favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales, 
S.L.Unipersonal.  Expedient  SCE  569253  -  569254  -  569256  – 
Subministrament  elèctric  centre  cívic  Virgínia  Amposta. 
(COVN2020000027)

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: COVN2020000027 Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i EDISTRIBUCION  Redes Digitales, S.L.Unipersonal, per a 
la  cessió d’ús de local  per  centre de transformació (CCTT)  i  constitució  de 
servitud  d’energia  elèctrica,  a  favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales, 
S.L.Unipersonal. Expedient SCE 569253 - 569254 - 569256 – Subministrament 
elèctric centre cívic Virgínia Amposta. 
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i EDISTRIBUCION  Redes Digitales, S.L.Unipersonal, per a la cessió d’ús 
de local per centre de transformació (CCTT) i constitució de servitud d’energia 
elèctrica,  a  favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal. 
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Expedient SCE 569253 - 569254 - 569256 – Subministrament elèctric centre 
cívic Virgínia Amposta.

En  data  26  de  novembre  de  2017,  la  Junta  de  Govern  local  de  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona va aprovar inicialment el projecte de Centre Cívic i  
Cultural Sant Vicenç dels Horts, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

En  data  5  de  desembre  de  2017,  la  Junta  de  Govern  local  de  l’Àrea 
Metropolitana  de Barcelona va  aprovar  definitivament  el  projecte  de Centre 
Cívic i Cultural Sant Vicenç dels Horts, al terme municipal de Sant Vicenç dels  
Horts.

Durant la fase d’execució del projecte, l’empresa GrupMas Edificació, SLU com 
adjudicatària, ha executa l’obra civil per la construcció del local per allotjar un 
centre  de  transformació  (CCTT),  que  l’ha  executat  de  conformitat  amb  el 
projecte constructiu, la reglamentació tècnica i mediambiental vigent que li és 
d’aplicació, i les Normatives Tècniques Particulars de l’empresa distribuïdora.
 
Una vegada executats els treballs corresponents a la construcció del local per 
allotjar el centre de transformació, i dotar de subministrament elèctric al centre 
cívic  Virgínia  Amposta  i  l’annex  destinat  a  bar,  es  necessari  prèviament 
formalitzar  un  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  
d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal de cessió d’aquest local a 
favor d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal.

En data 12 de novembre de 2020, el responsable del departament de Serveis 
Municipals  ha  redactat  la  memòria  de  la  qual  es  desprèn  la  necessitat  de 
l’esmentat conveni.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar  el  conveni  que  es  formalitzarà  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i EDISTRIBUCION  Redes Digitales, S.L.Unipersonal, el qual 
determina les condicions a les quals s’haurà d’ajustar la cessió d’ús de local per 
centre de transformació (CCTT) i constitució de servitud d’energia elèctrica, a 
favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal.  Expedient  SCE 
569253  -  569254  -  569256  –  Subministrament  elèctric  centre  cívic  Virgínia 
Amposta  de  conformitat  amb  el  contingut  de  l’esborrany  que  s’adjunta  al 
present acord.

Segon.  Notificar  aquest  acord  a  EDISTRIBUCIÓN  Redes  Digitales,  S.L. 
Unipersonal. 
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7.0.3 Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
EDISTRIBUCION   Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal,  per  a  la  cessió 
d’instal•lacions,  traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre 
terrenys  a  favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal. 
Expedient  SCE  569253  -  569254  -  569256  –  Subministrament  elèctric 
centre  cívic  Virgínia  Amposta.  Subministrament  socors. 
(COVN2020000030)

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: COVN2020000030 Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i EDISTRIBUCION  Redes Digitales, S.L.Unipersonal, per a 
la cessió d’instal•lacions,  traspàs projecte, permisos i  servitud de pas sobre 
terrenys  a  favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal. 
Expedient SCE 569253 - 569254 - 569256 – Subministrament elèctric centre 
cívic Virgínia Amposta. Subministrament socors. 
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts  i  EDISTRIBUCION  Redes Digitales,  S.L.Unipersonal,  per  a  la  cessió 
d’instal•lacions, traspàs projecte, permisos i servitud de pas sobre terrenys a 
favor  d’EDISTRIBUCION  Redes  Digitales,  S.L.Unipersonal.  Expedient  SCE 
569253  -  569254  -  569256  –  Subministrament  elèctric  centre  cívic  Virgínia 
Amposta. Subministrament socors.

En  data  26  de  novembre  de  2017,  la  Junta  de  Govern  local  de  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona va aprovar inicialment el projecte de Centre Cívic i  
Cultural Sant Vicenç dels Horts, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

En  data  5  de  desembre  de  2017,  la  Junta  de  Govern  local  de  l’Àrea 
Metropolitana  de Barcelona va  aprovar  definitivament  el  projecte  de Centre 
Cívic i Cultural Sant Vicenç dels Horts, al terme municipal de Sant Vicenç dels  
Horts.

Durant la fase d’execució del projecte, l’empresa GrupMas Edificació, SLU com 
adjudicatària, ha optat per executar tant l’obra civil com l’elèctrica de la xarxa 
de BT, xarxa de MT, i centre de transformació, així com l’elaboració de projecte 
elèctric  de  legalització  d’aquestes  instal·lacions,  i  tramitació  de  permisos, 
mitjançant  la  contractació  d’una  empresa  homologada  per  la  mateixa 
companyia  elèctrica,  que l’ha executat  de  conformitat  amb la  reglamentació 
tècnica i mediambiental vigent que li és d’aplicació, i les Normatives Tècniques 
Particulars de l’empresa distribuïdora.

Una  vegada  elaborada  la  documentació  tècnica  necessària,  i  executats  els 
treballs corresponents al centre de transformació, xarxa elèctrica de MT i BT, 
per posar-les en funcionament mitjançant la seva connexió a la xarxa elèctrica 
activa propietat de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.Unipersonal, i dotar 
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de subministrament elèctric al centre cívic Virgínia Amposta i l’annex destinat a 
bar, es necessari prèviament  formalitzar un conveni entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels  Horts  i  d’EDISTRIBUCION Redes Digitales,  S.L.Unipersonal  de 
cessió  d’instal·lacions,  traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre 
terrenys a favor d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal
Vist que s’ha redactat un conveni, mitjançant el qual es regula la cessió de la 
canalització per la que s’instal·larà el nou cable elèctric.

En data 11 de desembre de 2020, el responsable del departament de Serveis 
Municipals  ha  redactat  la  memòria  de  la  qual  es  desprèn  la  necessitat  de 
l’esmentat conveni.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar  el  conveni  que  es  formalitzarà  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i EDISTRIBUCION  Redes Digitales, S.L.Unipersonal, el qual 
determina les condicions a les quals s’haurà d’ajustar la cessió d’instal•lacions, 
traspàs  projecte,  permisos  i  servitud  de  pas  sobre  terrenys  a  favor 
d’EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.Unipersonal. Expedient SCE 569253 - 
569254  -  569256  –  Subministrament  elèctric  centre  cívic  Virgínia  Amposta. 
Subministrament socors centre, de conformitat amb el contingut de l’esborrany 
que s’adjunta al present acord.

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

8.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

8.0.1 Ratificar el decret 2020LLDR001213 de requeriment de documentació 
a  l'empresa  proposada  pel  contracte  de  serveis  de  neteja  integral  de 
diferents edificis municipals i aprovar l’adjudicació. (CTOH2020000002)

El President posa a votació aquest punt i es produeix un empat, per 10 vots a 
favor de PSC-SVP (8) i Cs (2) i 10 vots en contra de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) 
i SVCP (2).

De conformitat amb l’art 46.2.d de la Llei 7/85, reguladora de les bases del 
règim  local  i  l’art  100.2  del  RD  2568/1986,  que  aprova  el  reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic del ens locals, es sotmet a votació 
per  segona  vegada  persistint  l’empat,  que  es  desfà  pel  vot  de  qualitat  de 
l’Alcalde en sentit favorable a l’aprovació de la proposta.

Així, la proposta queda aprovada per majoria.
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Expedient  número: CTOH2020000002  Contracte,  mitjançant  procediment 
obert harmonitzat, de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals. 
Tràmit  relacionat: Ratificar  el  decret  2020LLDR001213  de  requeriment  de 
documentació  a  l'empresa  proposada  pel  contracte  de  serveis  de  neteja 
integral de diferents edificis municipals i aprovar l’adjudicació.

Per acord de Ple de data 18 de juny de 2020, rectificat en data 30 de juliol  
d’enguany,  es  va  aprovar  l’inici  de  l’expedient  de  contractació,  mitjançant 
procediment  obert,  tramitació  ordinària,  per  a  l’adjudicació  del  contracte  de 
serveis de neteja integral de diferents edificis municipals, per un import màxim 
de  2.804.696,57  €,  més  588.986,28  €  de  la  quota  d’IVA,  fent  un  total  de 
3.393.682,85 € IVA inclòs.

Mitjançant decret 2020LLDR001213 de data 16 de novembre de 2020, es va 
aprovar el requeriment de documentació a l'empresa proposada pel contracte 
de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals.

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 de novembre de 2020 a 
l’empresa LIMASA MEDITERRANEA, SAU 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 la garantia definitiva, així com 
còpia 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 amb un sublímit per 
víctima de 300.000,00 € i justificant de la seva vigència.
 
En temps i  forma l’empresa  LIMASA MEDITERRANEA,  SAU ha dipositat  a  la 
Tresoreria Municipal, la corresponent garantia per import de 119.573,32  €,  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 
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.
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El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Ratificar el decret 2020LLDR001213 de requeriment de documentació 
a l'empresa proposada pel contracte de serveis de neteja integral de diferents 
edificis municipals,  que transcrit literalment diu així:

“Expedient  número: CTOH2020000002  Contracte,  mitjançant  procediment  
obert harmonitzat, de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals. 

Tràmit relacionat: Requeriment de documentació a l'empresa proposada pel  
contracte de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals.

Per acord de Ple de data 18 de juny de 2020, rectificat en data 30 de juliol  
d’enguany,  es  va  aprovar  l’inici  de  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  
procediment  obert,  tramitació  ordinària,  per  a  l’adjudicació  del  contracte  de  
serveis de neteja integral de diferents edificis municipals, per un import màxim  
de  2.804.696,57  €,  més  588.986,28  €  de  la  quota  d’IVA,  fent  un  total  de  
3.393.682,85 € IVA inclòs.

En data 10 de novembre de 2020, reunida la mesa de contractació i segons  
l’informe emès pel tècnic responsable de la contractació referent a les ofertes  
presentades,  es  considera que l’oferta  número 5, presentada per  l’empresa 
LIMASA  MEDITERRANEA,  SAU, per  un  import  total  del  contracte  de  
2.391.466,32 € més l’IVA corresponent de 502.207,93 € (2.893.674,25 € IVA 
inclòs), és la que presenta més puntuació de criteris d’adjudicació basats en el  
principi de millor relació qualitat-preu. 

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  
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, còpia 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 amb un sublímit per víctima de 300.000,00 € i  
justificant de la seva vigència;  document acreditatiu del dipòsit a la tresoreria  
municipal de la garantia definitiva per import de 119.573,32 € 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,  
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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  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.

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.- Requerir a l’empresa LIMASA MEDITERRANEA, SAU, per tal que durant  
el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut aquest  
requeriment, presenti:

- còpia 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 amb un sublímit per  
víctima de 300.000,00 € i justificant de la seva vigència;

-  document  acreditatiu  del  dipòsit  a  la  tresoreria  municipal  de  la  garantia  
definitiva  per  import  de  119.573,32  €  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.”

Segon.-  Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de neteja integral de 
diferents edificis municipals, a favor de l’empresa LIMASA MEDITERRANEA, 
SAU per  un  import  pels  3  anys  de  contracte  de  2.391.466,33  €  més  l’IVA 
corresponent de 502.207,93, fent un total IVA inclòs de 2.893.674,25 €.
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Tercer.- Facultar  a  la  Sra.  Mireia  Vergés  Rosell,  Tinenta  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. 

Quart.- 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.

Cinquè.-  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.

9.0.0 SERVEIS SOCIALS

9.0.1 Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre 
de 2020 referent a l’aprovació de l’ampliació de l’addenda del Contracte 
Programa 2016–2019 per a la implementació de mesures extraordinàries 
en relació  amb l’impacte  social  de  la  pandèmia  de  la  covid-19  durant 
l’exercici 2020, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i  
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (G0432016000013)

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

Expedient número: G0432016000013 Contracte Programa 2016-2019  entre 
del  Departament de Treball,  Afers Socials  i  Famílies i  l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de 
desembre  de  2020  referent  a  l’aprovació  de  l’ampliació  de  l’addenda  del 
Contracte  Programa  2016–2019  per  a  la  implementació  de  mesures 
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 
durant l’exercici 2020, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Vist  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  17  de  desembre  de  2020, 
aprovant l’ampliació de l’addenda del Contracte Programa 2016–2019 per a la 
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la 
pandèmia  de  la  covid-19  durant  l’exercici  2020,  entre  el  Departament  de 
Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Atès que aquest  acord de Junta de Govern Local  ha d’ésser  ratificat  en el  
primer ple que celebri l’Ajuntament.
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El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Únic.-  Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 
2020,que transcrit literalment diu així:

“Expedient número: G0432016000013 Contracte Programa 2016-2019  entre  
del  Departament  de Treball,  Afers Socials  i  Famílies i  l'Ajuntament de Sant  
Vicenç dels Horts.

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

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

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

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

En data 15 d’octubre de 2020, el Ple de l’Ajuntament  va aprovar  l’addenda del  
Contracte  Programa  2016  –  2019  per  a  la  implementació  de  mesures  
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19  
durant l’exercici 2020, entre el  departament de Treball, Afers Socials i Famílies  
i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

El passat 24 de novembre de 2020  va entrar per EACAT al Registre municipal  
E2020 023973 la  proposta  d’ampliació  de l’addenda al  Contracte programa  
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant  
Vicenç dels Horts  en matèria de serveis  socials,  altres programes i  serveis  
relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d’igualtat  per  a  la  implementació  de  
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la  
COVID-19 durant l’exercici 2020



Ple 28/12/2020

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

En aquest sentit s’amplia l’Addenda extraordinària COVID 19 amb dues noves  
mesures: 

- Ajuts a l’alimentació infantil
- Ajudes per  a  garantir  la  cobertura  de la  cura i  les  necessitats  

bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes  
d’aïllament, quarantena i confinament. 

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

- Fitxa 45.5  Ajuts a l’alimentació infantil 16.000,00 €

- Fitxa 45.6. Ajudes d’urgència social per a garantir 40.000,00 €
la cobertura de la cura i les necessitats bàsiques d’infants
i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament, 
quarantena i confinament ( AUS AQC )

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

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

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

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

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

Vist l’informe emès per la cap de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 17  
de  desembre  de  2020,  que  justifica  la  necessitat  i  conveniència  d’aprovar  
l’ampliació de l’addenda per a la implementació de mesures extraordinàries en  
relació amb l’impacte social  de la pandèmia de la covid-19 durant  l’exercici  
2020, i del qual es desprèn la urgència del present acord.

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

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

ACORDS

Primer.- Aprovar la urgència del present acord, en base a l’informe emès per la  
Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones. 

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

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

- Fitxa 45.5  Ajuts a l’alimentació infantil 16.000,00 €

- Fitxa 45.6. Ajudes d’urgència social per a garantir 40.000,00 €
la cobertura de la cura i les necessitats bàsiques d’infants
i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament, 
quarantena i confinament ( AUS AQC )

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

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

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

Setè.-  Ratificar  aquest  acord a la  propera  sessió  del  Ple  Municipal  que se  
celebri.

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

9.0.2 Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre 
de 2020 referent a l’aprovació de l’ampliació de l’addenda del Contracte 
Programa 2016–2019 per a la implementació de mesures extraordinàries 
en relació  amb l’impacte  social  de  la  pandèmia  de  la  covid-19  durant 
l’exercici 2020, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i  
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (COVN2020000031)

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: COVN2020000031  Addenda  complementària  contracte 
programa 2016 -2019 entre el departament de treball, afers socials i famílies i  
l’ajuntament  de  sant  vicenç  dels  horts  en  matèria  de  serveis  socials,  altre 
programes i  serveis relatius al  benestar social  i  politiques d’igualtat per a la 
implementació de mesures extraordiàries en relació a l’impacte social  de la 
pandemia de la covid-19 a les persones sense llar,  les persones demandants 
de protecció internacional i els joves en situació de carrer. 
Tràmit relacionat: Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de 
desembre  de  2020  referent  a  l’aprovació  de  l’addenda  complementària  del 
Contracte  Programa  2016  –  2019  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials  i  Famílies  i  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  en  matèria  de 
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serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat  per  a  la  implementació  de  mesures  extraordinàries  en  relació  a 
l'impacte social del a pandemia de la COVID-19 a les persones sense llar, les 
persones demandants de protecció internacional i els joves en situació d'atur.

Vist  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  17  de  desembre  de  2020 
d’aprovació de l’addenda complementària del Contracte Programa 2016 – 2019 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts.  

Atès que aquest  acord de Junta de Govern Local  ha d’ésser  ratificat  en el  
primer ple que celebri l’Ajuntament.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Únic.-  Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 
2020,que transcrit literalment diu així:

“Expedient número:  COVN2020000031 Addenda complementària del Contracte  
Programa 2016 – 2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i  
l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  en  matèria  de  serveis  socials,  altres  
programes  i  serveis  relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d'igualtat  per  a  la  
implementació  de  mesures  extraordinàries  en  relació  a  l'impacte  social  de  la  
pandemia de la COVID-19 a les persones sense llar, les persones demandants de  
protecció internacional i els joves en situació d'atur.

Tràmit  relacionat:  Aprovar  l’addenda  complementària  del  Contracte  Programa  
2016  –  2019  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  i  
l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  en  matèria  de  serveis  socials,  altres  
programes  i  serveis  relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d'igualtat  per  a  la  
implementació  de  mesures  extraordinàries  en  relació  a  l'impacte  social  del  a  
pandemia de la COVID-19 a les persones sense llar, les persones demandants de  
protecció internacional i els joves en situació d'atur.

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

 En data 23 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar l’addenda  
al Contracte Programa 2016-2019, entre el Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per als exercicis 2018 i 2019.  
Acord que va ser ratificat pel Ple del 20 de desembre de 2019.
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 En data 16 de gener de 2020 el  Ple de l’Ajuntament va aprovar l’addenda al  
Contracte programa 2016-2019, entre del Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a l’exercici 2020.

En data 15 d’octubre de 2020, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’addenda del  
Contracte  Programa  2016  –  2019  per  a  la  implementació  de  mesures  
extraordinàries  en  relació  amb l’impacte  social  de  la  pandèmia  de  la  covid-19  
durant l’exercici 2020, entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i  
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

El  passat  2 de desembre de 2020 va entrar per EACAT al  Registre municipal  
E2020 024647 la proposta d’aprovació  d’addenda complementària al  Contracte  
programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i  l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts en matèria de serveis socials, altres programes i serveis  
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures  
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19, a  
les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els  
joves en situació de carrer.

La nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i  sanitària, fan  
necessari que s’hagin d’aplicar noves mesures extraordinàries i complementaries  
no previstes en l’addenda de pròrroga CP per al 2020, ni en l’addenda COVID,  
Que  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  ha  acordat  amb  les  
entitats municipalistes adoptar mesures extraordinàries i complentàries en l’àmbit  
de l’atenció a persones sesen llar i dels joves en situació de carrer.

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

A  la  present  addenda  la  mesura  de  la  qual  l’Ajuntament  rebrà  aportació  del  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 

- Mesura 45.10: Ajuts d’Urgència Social

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya  
gestionarà una bestreta del 100 % de la seva aportació. 

Els fons per al finançament que aportarà el Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies:

- Mesura 45.10 Ajuts d’Urgència Social 18.432,58 €

Aquesta addenda complementària abasta el període del 15 de març de 2020 al 31  
de desembre de 2021.
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Atesa la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant  
l’administració  pública  serveix  amb  objectivitat  els  interessos  generals  i  actua  
d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i  
coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.

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

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

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

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

Vist l’informe emès per la cap de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 16 de  
desembre de 2020, que justifica la necessitat i conveniència d’aprovar l’addenda  
complementària per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb  
l’impacte  social  de  la  pandèmia  de  la  covid-19  durant  l’exercici  i  del  qual  es  
desprèn la urgència del present acord.

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

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar la urgència del present acord, en base a l’informe emès per la  
Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones.

Segon.- Aprovar l’addenda complementària del Contracte Programa 2016 – 2019  
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant  
Vicenç dels Horts en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius  
al  benestar  social  i  polítiques  d'igualtat  per  a  la  implementació  de  mesures  



Ple 28/12/2020

extraordinàries en relació a l'impacte social del a pandemia de la COVID-19 a les  
persones  sense llar,  les  persones  demandants  de  protecció  internacional  i  els  
joves en situació d'atur.

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

- Mesura 45.10 Ajuts d’Urgència Social18.432,58 €

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

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

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

Setè.- Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple Municipal que se celebri.

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

A les 23:13h marxa la Secretaria accidental senyora Cristina Gelabert i 
Oriol i s’incorpora la Secretaria accidental senyora Regina Paunè i Granè 
fins a la finalització del Ple.

10.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

10.0.1  Proposta  de  resolució  presentada  pels  grups  municipals  Sant 
Vicenç en Comú-Podem,  Junts x Sant Vicenç i ciutadans, d'adhesió de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la carta alimentària de la Regió 
Metropolitana. (M2412020000030)
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(El grup Municipal Ciutadans s’adhereix a la 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:  M2412020000030 Adhesió  de  l'Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts a la carta alimentària de la Regió Metropolitana. 
Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
Sant Vicenç en Comú-Podem, Juntsx Sant Vicenç i Ciutadans, d'adhesió de 
l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  la  carta  alimentària  de  la  Regió 
Metropolitana.

Vivim en un planeta finit amb recursos limitats. Vivim en societats globalitzades 
condicionades  per  canvis  accelerats  i  grans  desafiaments  on  conflueixen 
emergències múltiples. 

Les  emergències  climàtiques  i  ecològiques  que  afrontem estan  directament 
vinculades  a  l’emergència  sanitària  actual  i,  de  retruc,  a  l’emergència 
alimentària resultant. 

La pandèmia de la COVID-19 ha posat encara més de manifest les fragilitats 
d’un sistema alimentari globalitzat que ja estava sota una forta tensió. Estem 
davant una situació extraordinària que ens ofereix l’oportunitat d’incorporar els 
aprenentatges  d’aquests  intensos  moments,  redefinir  una  visió  i  missió 
conjuntes, i reconstruir un sistema alimentari més localitzat, sa, just, baix en 
carboni  i  ecològic  que  pugui  donar  resposta  a  les  necessitats  de  totes  les 
persones. 

Les crisis conviden a fer-nos preguntes sobre què és allò essencial, necessari i 
vital  tant  a  escala  personal  com  social  i  econòmica.  L’alimentació  és  una 
necessitat bàsica, un dels elements fonamentals per a la vida de les persones, i 
requereix ser elevada al rang de política pública. 

Són  moltes  les  veus  que  subratllen  el  protagonisme dels  municipis  com  a 
palanques de transformacions profundes. El rol de lideratge de les ciutats no ha 
d’anar en detriment de la qualitat de vida als territoris rurals, ans al contrari: si  
la ciutat cuida el camp, el camp cuida la ciutat. Així doncs, no es tracta només 
de garantir l’abastiment als pobles i ciutats, sinó d’equilibrar les relacions entre  
el món urbà i el seu entorn. De fet, els contextos urbans i els rurals es troben 
caracteritzats per continuïtats i complexes interdependències. 

El  model  alimentari  influeix  en  el  model  territorial.  La  nostra  relació  amb 
l’aliment ha estat i és un principi d’ordenació fonamental dels llocs que habitem 
i les relacions que establim entre les persones i amb l’entorn. Davant la creixent 
desconnexió entre món rural i món urbà, ens cal repensar urgentment la relació 
entre el  consum urbà i  la  pagesia,  generant  espais de confluència entre la 



Ple 28/12/2020

persona  que  produeix  i  la  que  consumeix,  per  reconèixer  la  persona 
consumidora com a ciutadania coproductora. 

Malauradament, els desequilibris alimentaris de la població són una tendència 
creixent  i  un  símptoma  inequívoc  d’uns  estils  de  vida  poc  saludables  i 
desvinculats de l’origen del producte, així com de la poca informació sobre els 
diferents  sistemes  de  producció  agrària,  ramadera  i  pesquera.  De  fet, 
sobrealimentació i desnutrició són dues cares de la mateixa moneda. A més, la 
malnutrició és una nova forma de desigualtat alimentària. 

La indústria de productes alimentaris i begudes, junt amb la restauració, té un 
pes  econòmic  i  estratègic  important  al  nostre  país.  En  aquest  sentit,  la 
innovació  tecnològica,  social  i  mediambiental  és  el  motor  que  ens  permet 
replantejar  alguns  aspectes  del  model  alimentari  actual,  que  s’ha  mostrat 
ineficient, amb alts costos de producció i poc valor de producte. Però també cal 
confiar en el coneixement i els mètodes tradicionals. El retorn a una relació més 
respectuosa amb els cicles naturals i amb els vincles entre els aliments i els 
territoris és clau per a un nou model alimentari.

Tenint  en  compte  els  compromisos  de  les  diferents  agendes  internacionals 
envers un sistema alimentari més just, sostenible i saludable. Especialment els 
Objectius Agenda Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides, 
Decenni de les Nacions Unides d’Acció sobre la Nutrició (2016-2025),  Carta 
Europea  de  Governança  Territorial  i  Alimentària  (2011),  Carta  per  una 
sobirania alimentària des dels nostres municipis (2014),  Pacte dels Alcaldes i  
Alcaldesses pel Clima i l’Energia (2015),  Pacte de Polítiques Alimentàries de  
Milà (2015) i Estratègia d’impuls de la política alimentària de Barcelona (2016-
2019). 

COMPROMISOS

1. Facilitar  la  participació  i  la  governança  per  crear  una  base  social  i  
institucional implicada.

2. Defensar un medi agrari viu que impulsi la producció local i el seu valor  
social i ecològic  

3. Prioritzar l’equitat social i  econòmica davant la crisi climàtica i el món 
postpandèmia

Atès  que  el  2021  Barcelona  acollirà  la  Trobada  Mundial  d’Alcaldes  i 
Alcaldesses del Pacte de Polítiques d’Alimentació Urbana de Milà sota el lema 
“Resiliència  creixent:  Societats  d’Alimentació  Sostenible  per  abordar  
l’Emergència Climàtica”, una oportunitat sinèrgica que permetrà els municipis 
impulsar polítiques públiques adreçades a la sobirania alimentària, el consum 
responsable, la producció agroecològica, els circuits curts de comercialització i 
de  proximitat  als  mercats  municipals,  però  també  una  aliança  amb  els 
menjadors escolars i l’alimentació saludable dels infants.
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Atès que la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona vol donar 
suport i reforçar els processos que s’esdevenen a escala local per a la transició 
a un model  de major sobirania alimentària,  que enforteixi  la resiliència d’un 
sistema alimentari  més just, segur, sostenible i  saludable, format per criteris 
socials, ecològics i de proximitat. 

Atès  que  l’adhesió  a  la  Carta  Alimentària  de  la  Regió  Metropolitana  de 
Barcelona suposa la vinculació de les institucions i organitzacions signants amb 
el  Pacte  de  Milà  de  Polítiques  Alimentàries  Urbanes  i  la  voluntat  de 
col·laboració  en  el  bon  desenvolupament  de  les  activitats  associades  a  la 
Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021

Atès  que  la  Carta  proporciona  un  marc  estratègic  i  d’acció  per  al 
desenvolupament de polítiques alimentàries en clau local amb la implicació dels 
actors de l'anomenada quíntuple hèlix: les administracions públiques, l'empresa 
i el sector productiu, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves 
organitzacions, i els mitjans de comunicació.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Proposar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la 
Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Segon.-  Donar suport a les activitats de la Capital Mundial de l’Alimentació 
Sostenible de Barcelona 2021

Tercer.- Elaborar programes propis sobre alimentació sostenible durant l’any 
2021 

Quart.- Notificar  els  anteriors  acords  a  l’Ajuntament  de  Barcelona,  a 
l’associació  del  Pla  Estratègic  Metropolità  de  Barcelona  i  a  les  entitats 
municipalistes de Catalunya. 

10.0.2 Propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal  de Cs, 
para  rechazar  la  discriminación  lingüística  del  español  en  Cataluña  y 
garantizar  la  educación  en  todas  las  lenguas  oficiales  del  Estado. 
(M2412020000031)

(Aquesta proposta es retira del Ple)

10.0.3 Propuesta  de acuerdo presentada por  el  grupo municipal  de Cs 
para garantizar la independencia del  poder judicial y de defensa de la 
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Justícia  frente  a  los  ataques  autoritarios  del  Gobierno  de  España. 
(M2412020000032)

(Aquesta proposta es retira del Ple)

10.0.4 Propuesta  de acuerdo presentada por  el  grupo municipal  de Cs 
para  la  eliminación  del  tributo  metropolitano  y  plan  de  estudio  de 
transporte publico. (M2412020000033)

(Aquesta proposta es retira del Ple)

10.0.5 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x 
Sant Vicenç, per una ampliació justa i equitativa del tribut metropolità i 
per  a  un  millor  finançament  dels  serveis  públics  metropolitans. 
(M2412020000034)

(Aquesta proposta es retira del Ple)

10.0.6 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x 
Sant Vicenç, instant a la Direcció del Cadastre del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions  Públiques  a  una  revisió  cadastral  local. 
(M2412020000035)

(A les  23:35h marxa  el  regidor  del  Grup Municipal  de  Juntsx  Sant  Vicenç, 
senyor Joaquim Simón Aymerich.)

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

Expedient número:  M2412020000035 Instant a la Direcció del Cadastre del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a una revisió cadastral local. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts x Sant Vicenç, instant a la Direcció del Cadastre del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques a una revisió cadastral local.

Després d’aquests darrers  anys de crisi generalitzada que de forma dramàtica 
ha afectat les propietats i immobles de la ciutadania, amb milers d’execucions 
hipotecàries i pèrdua sostinguda del valor patrimonial dels habitatges, des del 
grup  municipal  de  Junts  x  Sant  Vicenç  creiem que és  moment  de  prendre 
consciència que cal replantejar i recalcular el valor cadastral de les propietats 
immobiliàries,  per  adequar-les  a  la  nova  realitat  social  i  econòmica  de  la 
societat.

El Ministeri d’Hisenda va dur a terme l’última revisió dels valors cadastrals de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  l’any  2005,  just  abans  de  l’esclat  de  la  bombolla 



Ple 28/12/2020

immobiliari i l’inici de la crisi econòmica i financera.  Avui dia, és un fet que el 
preu dels immobles ha variat i, per tant, la ponència de valors elaborada en 
aquella data no s’ajusta a la realitat actual. El propi article 23 del RDL 1/2004, 
Llei  del Cadastre immobiliari,  fixa entre els diversos criteris i  límits del valor 
cadastral les circumstàncies i valors de mercat, fent-se constar específicament 
que “el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat”.

Cal tenir una fotografia real sobre els valors dels immobles per poder aplicar 
una major justícia impositiva i es per això, que s’hauria de procedir a revisar els 
paràmetres i quanties dels valors sobre els que es cobra a la ciutadania l’IBI i 
l’IVTNU (plus vàlua),  tot  adaptant-se a la  pèrdua de valor  dels  habitatges i  
propietats, i que s’instés a la Direcció General del Cadastre perquè procedeixi a 
l’adaptació i correcció dels valors pertinents, en funció de la realitat econòmica i  
social actual

El valor cadastral dels béns immobles urbans i rústics es determinen mitjançant 
el procediment de valoració col·lectiva o de forma individualitzada, tal com es 
recull en Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Real Decret 
Legislatiu  1/2004,  de  5  de  març.  Mitjançant  els  procediments  de  valoració 
col·lectiva de carácter general (PVCCG) es determina un nou valor cadastral 
per a la totalitat dels bens immobles del municipi.

Els  PVCCG  s’inicien  prèvia  manifestació  de  l’interès  de  l’ajuntament 
corresponent, al detectar-se diferències substancials entre els valors del mercat 
actual  i  els  que  van  servir  de  determinació  dels  valors  cadastrals  vigents. 
Aquestes  modificacions  poden  estar  determinades  per  modificacions  del 
planejament urbanístic, per haver passat el termini legal establer a l’efecte o 
per altres circumstàncies que alterin els valors determinats.

A la nostra ciutat el valor cadastral actual es va fixar mitjançant una ponència 
de valors realitzada l’any 2005 i aplicada en les Ordenances fiscals de l’any 
2006. Aquesta revisió va finalitzar l’any 2015. 

Els  PVCCG de  caràcter  general  requereixen  l’aprovació  d’una ponència  de 
valors total que recullen els criteris, mòduls de valoració i altres elements que 
permetin portar a terme el valor cadastral de cada immoble.

Les ponències de valors són aprovades per la Direcció General del Cadastre, 
previ informe de l’Ajuntament i comunicació als titulars afectats.

En  la  determinació  del  valor  cadastral  es  tenen  en  compte,  entre  d’altres, 
criteris com les circumstàncies i valors del mercat, no podent superar el valor 
cadastral  al  de mercat.  D’altra  banda,  la  informació cadastral  ha d’estar als 
servei dels principis de generalitat,  justícia tributaria i  d’assignació equitativa 
dels recursos públics
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De fet la base liquidable ha tingut un augment molt considerable en aquests 
anys d’aplicació efectiva i el marc legal d’aplicació cadastral deixa un marge 
molt estret a l’autonomia local mentre no es revisi la llei reguladora dels ens 
locals.

Cal  tenir  en compte que la  darrera  revisió  cadastral  va  ser  efectiva  en ple 
augment exponencial de preus dels immobles, i que en l’actualitat els valors 
d’aquests immobles han pogut experimentar diferències clares respecte a la 
matriu cadastral. També cal contemplar que el càlcul de la quota a pagar de 
l'IBI s'estableix en funció del valor cadastral del bé, fixat pel Ministeri d'Hisenda 
a partir de les dades del cadastre immobiliari, en funció del valor del sòl i el de 
la construcció. Aquest valor cadastral no és el valor pel qual s'ha escripturat ni 
el que ha pagat realment el comprador.

Per aquest motiu,  en aquests últims anys,  el  govern local  ha recollit  en les 
ordenances fiscals municipals aplicacions de coeficients de reducció del tipus 
impositiu  que  han  orientades  a  suavitzar  l’impacte  de  la  pujada  de 
l'actualització del valor cadastral que es va fer al 2005. 

Les darreres ordenances fiscals municipal de l’any 2019 es van aprovar amb un 
augment impositiu del 1’6% de l’IBI, el valor cadastral també té afectació en les 
dades  fiscals  que  es  realitzen  mitjançant  la  declaració  de  la  renda  de  les 
persones  físiques  i  des  del  2019  es  també  la  base  del  càlcul  del  tribut 
metropolità. 

L’actual  situació  sanejada  de  les  finances  públiques  al  nostre  municipi  i  la 
previsió  favorable  de  les  aportacions  dels  ens  supramunicipals  al  nostre 
municipi,   permetria  a  aquesta  ajuntament  afrontar  una  nova  revisió  que 
previsiblement  suposaria  una  rebaixa  dels  impostos  que  paguem  tots  els 
vicentins i vicentines i un estalvi directe per a tota la ciutadania. 

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Constituir una taula de participació formada per tots els grups amb 
representació  en  aquesta  corporació,  entitats  veïnals  i  personal  tècnic  de 
l'Ajuntament que promogui l’estudi d’impacte que pot suposar una revisió dels 
valors cadastrals per a la totalitat dels bens immobles del municipi i decideixi de 
forma democràtica la conveniència de realitzar una nova valoració cadastral al 
municipi de Sant Vicenç.

SEGON.- MANIFESTAR,  en  el  cas  que  així  ho  determini  la  taula  de 
participació, l’interès de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a determinar un 
nou  valor  cadastral  per  a  la  totalitat  dels  bens  immobles  del  municipi  que 
permeti una redistribució més justa del impostos dels vicentins i vicentines.
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TERCER.- SOL.LICITAR,  en  el  cas  que  així  ho  determini  la  taula  de 
participació, a la Direcció del Cadastre del Ministeri d’Hisenda que promogui la 
realització d’un procediment de nova valoració cadastral col·lectiva de caràcter 
general durant l’any 2021.

QUART.- ESTABLIR, en el cas que així ho determini la taula de participació, en 
el  marc  de  la  Comissió  informativa  d’Economia  i  Hisenda,  un  procediment 
d’informació i anàlisi del desenvolupament de la nova ponència de valors, en el 
cas que així ho determini la taula de participació.

10.0.7 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts x 
Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem, per a la creació d'una taula de 
treball d'informació i debat per a formular les propostes del municipi de 
Sant Vicenç dels Horts a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en l'àmbit de 
l'aprovació  del  Pla  Director  Urbanístic  de  l'Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona (PDUM). (M2412020000036)

(El Grup municipal de Sant Vicenç en Comú-Podem s’adhereix a la 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:  M2412020000036 Creació  d'una  taula  de  treball 
d'informació i debat per a formular les propostes del municipi de Sant Vicenç 
dels Horts a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en l'àmbit de l'aprovació del Pla 
Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUM) . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Junts x Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem, per a la creació d'una taula  
de treball d'informació i debat per a formular les propostes del municipi de Sant 
Vicenç dels Horts a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en l'àmbit de l'aprovació 
del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUM).

Atès  que  el  Consell  Metropolità  de  Barcelona  ha  aprovat,  en  la  sessió 
celebrada el 26 de març de 2019, l'Avanç del Pla director urbanístic de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (PDUM).

Atès que el  PDUM disposa d’àmplies atribucions,  com poden ser  les de la 
definició  de  les  reserves  per  als  sistemes  urbanístics  generals  de 
comunicacions  i  d’altres  infraestructures,  equipaments  comunitaris  i  espais 
lliures; la classificació de sòl i la delimitació del sòl urbà; la fixació dels criteris 
per qualificar el sòl urbà i urbanitzable pel que fa a l’edificabilitat, els usos, les 
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densitats i les reserves de sistemes, o la definició i la delimitació dels àmbits de 
transformació urbanística d’interès metropolità. 

Atès que es preveu l'aprovació inicial  del PDUM durant l'any 2021, i  ja s'ha 
iniciat des de l'Àrea de desenvolupament de polítiques urbanístiques de l'AMB 
el tràmit de consulta i sol·licitud d'informes als ajuntaments metropolitans per a 
elaborar el text del document per a l'aprovació inicial.

Atès que el PDUM serà l'eina que ordenarà el territori metropolità de Barcelona 
en les properes dècades, per la qual cosa les propostes que es facin des de 
SANT VICENÇ DELS HORTS  no poden quedar sotmeses a la única voluntat 
dels partits que governen a l'ajuntament. 

Atès que no es pot reduir la participació als mers períodes d'informació pública 
del planejament,  sinó que el  dret de la ciutadania a col·laborar en l’exercici 
d’una  democràcia  participativa,  també  s'ha  de  fer  extensiva  a  les  pròpies 
propostes que des dels municipis metropolitans es facin per l'elaboració del 
PDUM.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- INSTAR al govern municipal per a què es creï una taula de treball, 
amb la participació d'almenys un membre de cadascun dels partits polítics amb 
presència  al  ple  de  l'ajuntament,  amb  els  tècnics  municipals  adscrits  als 
diferents  serveis  de  planejament  urbanístic,  llicències  d'activitats  i  medi 
ambient,  per tal  d'informar,  debatre i  consensuar les propostes que des del  
municipi de SANT VICENÇ DELS HORTS es faran a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona  en  l'àmbit  de  l'aprovació  del  Pla  Director  Urbanístic  de  l'àrea 
metropolitana.

Segon.- INSTAR al govern municipal per a què faci arribar, en un termini no 
superior als 15 dies des de la presa d'aquests acords, a tots els partits polítics 
amb representació a l'ajuntament els suggeriments que van presentar prèvies a 
l'aprovació de l'avanç del PDUM, així com un resum de les sessions que hagin 
pogut assistir els tècnics municipals fins a la data, així com de les propostes a 
considerar.

Tercer.- INSTAR a crear un enllaç en el web municipal en el qual s'incorpori la 
documentació i actes de la taula de treball pel seu públic accés, sempre d'acord 
amb les lleis de transparència.

Quart.- COMUNICAR  aquests  acords  la  presidència  de  l'AMB,  a  la 
vicepresidència de  l'àrea de desenvolupament de polítiques urbanístiques de 
l'AMB, i a tots els partits polítics amb representació a l'AMB.
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11.0.0 Mocions d'urgència

No hi han

12.0.0 Precs i preguntes

El  President  proposa  que  totes  les  preguntes  dels  grups  municipals  es 
presentin per escrit.

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]                            [Firma03-01]
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