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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 5/2021
Caràcter: ordinària
Data: 15 d´abril de 2021
Horari: de 19:00:00 a 23:22:00 h
Lloc: Sessió Telemàtica 

Hi assisteixen:

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

Assistits pel secretari accidental, el senyor Ricardo Muñiz Merino i l’interventor 
accidental, el senyor Manuel Moral Flores.

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

1.0.0 Aprovació acta de la sessió anterior
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1.0.1 Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de data 18 de març de 
2021

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 19 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (6) Cs (3) i SVCP (2), acorda 
aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes legals.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

A les 19.06 h s’incorpora el regidor del grup municipal JUNTSxSVH-ERC-AM, 
el senyor Joaquim Simón Aymerich. 

A les 19.19 h s’incorpora el regidor del grup municipal JUNTSxSVH-ERC-AM, 
el senyor Francisco Manuel Infante Sánchez.

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de 
març de 2021, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució 
d’una  borsa  de  treball  de  Tècnics/ques  Mitjans/nes  de  salut  pública 
(RH112021000002)

“Expedient número: RH112021000002 Bases i convocatòria borsa de treball 
de Tècnics/ques Mitjans/nes de salut pública.

Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases i  la  convocatòria  per  a  la  constitució 
d’una borsa de treball de Tècnics/ques Mitjans/nes de salut pública.

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 Salut Pública. 

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 medi ambient i salut pública 
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:
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ACORDS

Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de 
treball de Tècnics/ques Mitjans/nes de salut pública, amb la finalitat de cobrir,  
qualsevol vacant i/o necessitats de personal laboral temporal o nomenaments 
d’interinitat,  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.”

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de 
març de 2021, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució 
d’una  borsa  de  treball  Tècnics/ques  Mitjans/nes  d’educació  social. 
(RH112021000005)

“Expedient número: RH112021000005 Bases i convocatòria borsa de treball 
Educadors/es socials. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases i  la  convocatòria  per  a  la  constitució 
d’una borsa de treball Tècnics/ques Mitjans/nes d’educació social.

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 d’educació social. 

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 d’àrea de serveis a les persones 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 d’educació social, amb la finalitat de cobrir, 
qualsevol vacant i/o necessitats de personal laboral temporal o nomenaments 
d’interinitat,  amb caràcter excepcional, urgent i  inajornable, enquadrats en el 
grup de classificació A2, nivell  de destinació 22, amb una valoració de 342 
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.”

2.0.3 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de 
març de 2021, d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució 
d’una borsa de treball de Tècnics/ques Mitjans/nes d’arquitectes tècnics. 
(RH112021000008)

“Expedient  número:  RH112021000008  Convocatòria  borsa  de  treball 
d'arquitecte/a tècnic/a. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases i  la  convocatòria  per  a  la  constitució 
d’una borsa de treball de Tècnics/ques Mitjans/nes d’arquitectes tècnics.

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 d’arquitecte tècnic. 

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  Cap  del  Cap  d’Urbanisme,  Projectes  i  Obres 
Públiques, que s’adjunta i forma part de l’expedient, en el qual fonamenta la 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat d’aquesta aprovació.
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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 per a la constitució d’una borsa de 
treball  de  Tècnics/ques Mitjans/nes d’arquitectes  tècnics,  amb la  finalitat  de 
cobrir,  qualsevol  vacant  i/o  necessitats  de  personal  laboral  temporal  o 
nomenaments  d’interinitat,  amb  caràcter  excepcional,  urgent  i  inajornable, 
enquadrats en el  grup de classificació A2, nivell  de destinació 22, amb una 
valoració de 363 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.”

2.0.4 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de 
març de 2021, d’acceptar la comissió de serveis de la senyora BVB, de 
caràcter voluntari, per ocupar temporalment el lloc de treball núm. 133,  
pertanyent al subgrup A2, de l'escala d'administració especial, subescala 
tècnica,  classe tècnica mitjana,  com a cap del  departament  de serveis 
socials. (RH152021000003) 

“Expedient número:  RH152021000003 Comissió de serveis a la funcionària 
de carrera senyora BVB, per a la provisió temporal, de caràcter voluntari, al lloc 
de  treball  núm.  133,  pertanyent  al  subgrup  A2,  de  l'escala  d'administració 
especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana, com a cap del departament 
de serveis socials. 

Tràmit  relacionat:  Acceptar  la  comissió  de  serveis  de  la  senyora  BVB,  de 
caràcter  voluntari,  per  ocupar  temporalment  el  lloc  de  treball  núm.  133, 
pertanyent  al  subgrup  A2,  de  l'escala  d'administració  especial,  subescala 
tècnica, classe tècnica mitjana, com a cap del departament de serveis socials.
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Vist el  Decret d’Alcaldia núm. 2019LLDR001646 de data 5 de novembre de 
2019, pel qual s’aprova l’organigrama funcional i modificat per Decret d’Alcaldia 
núm. 2021LLDR000223 de data 23 de febrer d’enguany, pel qual es defineix 
l’organització de l’Administració Municipal, les unitats departamentals en què 
s’estructura  i  els  llocs  de  treball  que  les  integren,  així  com  les  relacions 
horitzontals i verticals.

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es troba immers en un procés 
de reorganització interna que comporta canvis, en alguns casos importants, en 
les  funcions  desenvolupades  en  llocs  de  treball  considerats  claus  dins  de 
l’organització, com es el cas d’un lloc que existeix vacant de cap destinat al  
departament de Serveis Socials, que té com a objectius la planificació, l’impuls i  
la  direcció  dels  recursos econòmics,  materials  i  humans de què disposa el 
departament  de  Serveis  Socials  i,  per  tal  d’assegurar  la  consecució  dels 
objectius fixats, és necessari proveir aquest lloc de treball de manera, urgent i 
inajornable.

Atès que és imprescindible que s’ocupi el lloc de treball de cap del departament 
de Serveis Socials per tal  de garantir  la coordinació dels diferents camps a 
tractar  dins  de  la  protecció  a  la  població  més  vulnerable  i  optimitzar  i  
racionalitzar els recursos humans i materials existents i, alhora desenvolupar 
tots  els  projectes  de  manera  eficient  amb  la  missió  principal  d’assolir  els 
objectius comuns establerts amb la participació i implicació de tots els agents 
que han de formar part d’aquest departament.

Vist que aquest Ajuntament està interessat en la provisió temporal, mitjançant 
comissió de serveis,  d'un lloc de treball  de cap del  departament de serveis 
socials.

Vist que el citat lloc es troba pendent de la seva provisió definitiva, sent urgent i  
inajornable procedir a la seva cobertura temporal.

En Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2020 es van aprovar les 
bases i la convocatòria per a la provisió de forma temporal, mitjançant comissió 
de  serveis,  del  lloc  de  treball  de  cap  del  departament  de  Serveis  Socials, 
integrat a l’Àrea de Serveis a les Persones, Acció Social i Drets Civils.

Les bases i la seva convocatòria es van publicar íntegrament al BOPB de data 
14  de  gener  de  2021  amb  número  CVE  2021000410,  així  com  la  seva 
publicació al web municipal i al portal de transparència.

Atès que les bases per a la provisió temporal preveuen la constitució d’una 
comissió de valoració per a la selecció de la persona més idònia, es van reunir  
en  data  12  de  febrer  de  2021,  per  a  portar  a  terme  la  realització  d’una 
entrevista personal a les persones candidates, per tal de valorar els mèrits i la  
capacitat de cadascuna d’elles.
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Atesa l’acta de la comissió de valoració en la qual es valora i es proposa, per  
unanimitat, que la persona més indicada per a la provisió temporal i adscriure 
en comissió de serveis al lloc de treball núm. 133, enquadrat al subgrup A2, 
Escala  d'Administració  Especial,  Subescala  Tècnica,  classe  Tècnic/a  Mitjà 
denominat cap de departament de cap de serveis socials, és la funcionària de 
carrera senyora Barbara Vega Bautista.

Atès que per Decret 2021/1595 de data 9 de març de 2021, l’Ajuntament de 
Viladecans acordà la Comissió de Serveis de la seva funcionària de carrera de 
l’escala d’Administració Especial, Subescala tècnica, tècnics mitjans, categoria 
Assistent social d’aquest Ajuntament i adscrita al lloc de treball de Cap Unitat 
de Promoció Social, Dependència i Gent Gran, per a concedir la Comissió de 
Serveis a la nostra Corporació amb data d’efectes del dia 15 de març de 2021 i  
fins el 14 de març de 2022.

De conformitat amb que preveuen els arts. 300.1 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMRLC), i l’article 85.3 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 
concordança amb l’article 183.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, pel període 
màxim que estableix l’article 185.1 i amb els efectes previstos a l’article 187 i 
següents de l’esmentat text normatiu i, l’aplicació supletòria l'article 64 del RD 
364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés de 
el Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs 
de Treball  i  Promoció Professional  dels  Funcionaris Civils de l'Administració 
General de l'Estat. 

Vist  l’informe  emès  per  la  cap  d’àrea  de  serveis  a  les  persones,  pel  qual 
sol·licita  i  justifica  la  urgència  i  inajornabilitat  de  la  provisió  temporal  en 
comissió de serveis del lloc de treball vacant de cap del departament de serveis 
socials. 

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient.

Vist l’informe favorable de l’interventor accidental que s’incorpora i forma part 
de 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
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Primer.- Acceptar la comissió de serveis de la senyora Barbara Vega Bautista 
de caràcter voluntari, per ocupar temporalment el lloc de treball núm. 133, de 
l’escala  d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  tècnica  mitjana 
denominat cap del departament de serveis socials,  enquadrat en el  grup de 
classificació  A,  subgrup A2,  nivell  de destí  24 i,  amb una valoració  de 480 
punts, segons la relació de llocs de treball, per un període com a màxim d’un 
any prorrogable per un altre en cas de no haver-se cobert el lloc amb caràcter 
definitiu, amb efectes des del dia 15 de març de 2021 i fins el dia 14 de març de 
2022.

Segon.-  Aprovar la despesa per un import de 45.581,10 €.- en concepte de 
salaris i  Seguretat Social  amb el  compromís de consignació pressupostària, 
corresponent a la duració del nomenament.

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

Cinquè.-  Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Ajuntament de 
Viladecans.

Sisè.-  Comunicar  el  present  acord  a  l’Àrea  de  serveis  a  les  persones,  als 
departaments d’Economia i Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies i a les 
seccions sindicals.”

2.0.5 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març de 2021, d’aprovar les bases i convocatòria d'una borsa de treball de 
tècnic/a mitjà/ana d’educació. (RH112021000012)

“Expedient número: RH112021000012 Convocatòria d'una borsa de treball de 
tècnic/a mitjà/ana d’educació. 

Tràmit relacionat:  Aprovar les bases i convocatòria d'una borsa de treball de 
tècnic/a mitjà/ana d’educació.

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 d’educació. 

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

Vist l’informe emès pel Cap del departament d’educació que s’adjunta i forma 
part  de  l’expedient,  en  el  qual  fonamenta  la  urgència,  l’excepcionalitat  i  la 
inajornabilitat d’aquesta aprovació.
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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 per a la constitució d’una borsa de 
treball  de  Tècnics/ques  Mitjans/nes  d’educació,  amb  la  finalitat  de  cobrir, 
qualsevol vacant i/o necessitats de personal laboral temporal o nomenaments 
d’interinitat,  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.”

2.0.6 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març de 2021, d’aprovar el nomenament coma funcionària interina amb 
caràcter de màxima urgència, a la senyora SMD, a la plaça (núm. 383) de 
l’escala  d’administració  general,  subescala  auxiliar  i,  adscriure-la 
provisionalment al lloc de treball (núm. 392) d’auxiliar administrativa a la 
unitat administrativa del departament d’alcaldia, enquadrada en el grup de 
classificació  C,  subgrup  C2,  nivell  de  destinació  12  i  amb  142  punts 
segons la relació de llocs de treball a efectes del dia 29 de març de 2021 i  
fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap 
cas podrà superar els 6 mesos. (RH142021000024)

“Expedient  número:  RH142021000024  Nomenament  com  a  funcionària 
interina per màxima urgència a la senyora SMD, com a auxiliar administrativa.
 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  coma  funcionària  interina  amb 
caràcter de màxima urgència, a la senyora SMD, a la plaça (núm. 383) de 
l’escala  d’administració  general,  subescala  auxiliar  i,  adscriure-la 
provisionalment al lloc de treball (núm. 392) d’auxiliar administrativa a la unitat 
administrativa  del  departament  d’alcaldia,  enquadrada  en  el  grup  de 



Ple 15/04/2021

classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la 
relació de llocs de treball  a efectes del  dia 29 de març de 2021 i  fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrà 
superar els 6 mesos.

Vist  el  Decret d’Alcaldia núm. 2019LLDR001646 de data 5 de novembre de 
2019, pel qual s’aprova l’organigrama funcional i modificat per Decret d’Alcaldia 
núm. 2021LLDR000223 de data 23 de febrer d’enguany, pel qual es defineix 
l’organització de l’Administració Municipal, les unitats departamentals en què 
s’estructura  i  els  llocs  de  treball  que  les  integren,  així  com  les  relacions 
horitzontals i verticals.

Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 
depenent del departament d’Alcaldia, el qual es troba vacant i, en tant que no 
s’acordi la preceptiva convocatòria per a la provisió definitiva ocuparà aquest 
lloc de treball una persona resultant de l’oferta de màxima urgència. 

Atès que a la plantilla de la Corporació existeix una plaça vacant vinculada al 
lloc de treball d’auxiliar administratiu/va, trobant-se aquesta inclosa al capítol I  
de la plantilla pressupostada per l’Ajuntament pel seu exercici 2021, aprovada 
l’esmentada  plantilla  al  Ple  municipal  en  data  28  de  desembre  de  2020  i 
publicada al BOPB en data 30 de desembre de 2020 (CVE 2020039572).

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de data 19 de setembre de 2016 (CVE022016015727) preveu un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup C2, 
nivell de destinació 12 i amb una valoració de 142 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama  funcional  de  la  corporació  per  a  destinar  una  persona  al 
departament d’Alcaldia.

Atès  l’informe emès per  la  cap  d’alcaldia  en  el  qual  fonamenta  la  màxima 
urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  de  reforçar  les  administratives 
donat  l’augment  de  tasques  derivades  de la  pandèmia  del  COVID i  de  les 
tasques pròpies desenvolupades pel departament d’Alcaldia.

Atès que la última borsa de treball  constituïda per cobrir  les necessitats de 
contractacions temporals o possibles vacants d’auxiliars administratius/ves es 
troba exhaurida. 

Atès que és necessari donar cobertura a les vacants existents i la necessitat de 
provisió de 5 llocs de treball d’auxiliar administratiu/va, es procedeix a elaborar 
una oferta per donar cobertura a cinc llocs de treball d’auxiliar administratiu/va 
per màxima urgència, que ha estat publicada en diverses plataformes per tal de 
donar la màxima difusió i transparència.
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Atès l’acta de la Comissió de Valoració  constituïda en data 16 de març de 
2021,  va  emetre  l’ordre  resultant  per  a  ser  nomenades  les  cinc  persones 
proposades.

Atès que s’ha contactat amb la primera persona que ha resultat en el procés de 
selecció descrit a l’apartat anterior, la senyora Sandra Montes Díez, la qual ha 
acceptat l’oferiment de nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència.

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 10.1.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 a l’article 11 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 els articles 6 i 94.3 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.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès  que  aquest  nomenament,  té  un  període  de  prova  de  dos  mesos,  el  
període restarà interromput en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, 
adopció o acolliment i vacances, que afectin al personal en període de prova. 

Abans de que finalitzi el període de prova, la tutora escollida, la senyora Ester  
Domingo Olivé cap del departament d’Alcaldia, 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 nomenament com a funcionària interina i  
la pèrdua de qualsevol dret que pugui correspondre.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient i del qual es desprèn la urgència del present acord. 
Vist  l’informe  de  l’Interventor  municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària, que s’adjunta i forma part de l’expedient.
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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 pel 
Cap de Recursos Humans.

Segon.-  Nomenar  com  a  funcionària  interina  amb  caràcter  de  màxima 
urgència, a la senyora Sandra Montes Díez, a la plaça (núm. 383) de l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar i, adscriure-la provisionalment al lloc 
de  treball  (núm.  392)  d’auxiliar  administrativa  a  la  unitat  administrativa  del 
departament d’alcaldia, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, 
nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs de treball amb 
efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés 
selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer.- Aprovar la despesa de 13.423,53 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament.

Quart.-  Nomenar com a tutora del  present nomenament a la senyora Ester 
Domingo Olivé, per tal de valorar si la persona interessada ha superat o no el 
període de prova, essent aquest de dos 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 i la tutora la senyora 
Ester Domingo Olivé.

Setè.-  Comunicar  al  departaments  d’Alcaldia,  d’Economia,  Sistemes  i 
Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.7 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març de 2021, d’aprovar el nomenament com a funcionària interina amb 
caràcter de màxima urgència, a la senyora CLP, a la plaça (núm. 384) de 
l’escala  d’administració  general,  subescala  auxiliar  i,  adscriure-la 
provisionalment al lloc de treball (núm. 393) d’auxiliar administrativa a la 
unitat  administrativa  del  departament  de  secretaria  general,  gestió 
administrativa  i  assessoria  jurídica,  enquadrada  en  el  grup  de 
classificació  C,  subgrup  C2,  nivell  de  destinació  12  i  amb  142  punts 
segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març de 
2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que 
en cap cas podrà superar els 6 mesos. (RH142021000025)
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“Expedient  número:  RH142021000025  Nomenament  com  a  funcionària 
interina per màxima urgència a la senyora CLP, com a auxiliar administratiu/va. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  com a funcionària  interina  amb 
caràcter  de  màxima urgència,  a  la  senyora  CLP,  a  la  plaça (núm.  384)  de 
l’escala  d’administració  general,  subescala  auxiliar  i,  adscriure-la 
provisionalment al lloc de treball (núm. 393) d’auxiliar administrativa a la unitat 
administrativa  del  departament  de  secretaria  general,  gestió  administrativa  i 
assessoria  jurídica,  enquadrada  en  el  grup  de  classificació  C,  subgrup  C2, 
nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs de treball amb 
efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés 
selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Vist  el  Decret d’Alcaldia núm. 2019LLDR001646 de data 5 de novembre de 
2019, pel qual s’aprova l’organigrama funcional i modificat per Decret d’Alcaldia 
núm. 2021LLDR000223 de data 23 de febrer d’enguany, pel qual es defineix 
l’organització de l’Administració Municipal, les unitats departamentals en què 
s’estructura  i  els  llocs  de  treball  que  les  integren,  així  com  les  relacions 
horitzontals i verticals.

Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 
depenent  del  departament  de  secretaria  general,  gestió  administrativa  i 
assessoria  jurídica,  el  qual  es  troba  vacant  i,  en  tant  que  no  s’acordi  la 
preceptiva  convocatòria  per  a  la  provisió  definitiva  ocuparà  aquest  lloc  de 
treball una persona resultant de l’oferta de màxima urgència. 

Atès que a la plantilla de la Corporació existeix una plaça vacant vinculada al 
lloc de treball d’auxiliar administratiu/va, trobant-se aquesta inclosa al capítol I  
de la plantilla pressupostada per l’Ajuntament pel seu exercici 2021, aprovada 
l’esmentada  plantilla  al  Ple  municipal  en  data  28  de  desembre  de  2020  i 
publicada al BOPB en data 30 de desembre de 2020 (CVE 2020039572).

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de data 19 de setembre de 2016 (CVE022016015727) preveu un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup C2, 
nivell de destinació 12 i amb una valoració de 142 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama  funcional  de  la  corporació  per  a  destinar  una  persona  al 
departament de gestió.

Atès l’informe emès pel secretari accidental en el qual es fonamenta la màxima 
urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en  la  necessitat  de  reforçar  les 
tasques  administratives  per  tal  de  què  el  departament  continuï  atorgant  el 
servei amb la qualitat necessària pròpia i totes les garanties per tal de donar 
sortida  als  procediments  que  passen  pel  departament  com  són  les 
contractacions, subvencions, projectes ordinaris,  ajudes, diferents expedients 



Ple 15/04/2021

del  departaments d’activitats,  diferents  expedients  relacionats amb la  Covid, 
entre d’altres.

Atès que la última borsa de treball  constituïda per cobrir  les necessitats de 
contractacions temporals o possibles vacants d’auxiliars administratius/ves es 
troba exhaurida. 

Atès que és necessari donar cobertura a les vacants existents i la necessitat de 
provisió de 5 llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva, es procedeix a elaborar 
una oferta per donar cobertura a cinc llocs de treball d’auxiliar administratiu/va 
per màxima urgència, que ha estat publicada en diverses plataformes per tal de 
donar la màxima difusió i transparència.

Atès l’acta de la Comissió de Valoració  constituïda en data 16 de març de 
2021,  va  emetre  l’ordre  resultant  per  a  ser  nomenades  les  cinc  persones 
proposades.

Atès que s’ha contactat amb la segona persona que ha resultat en el procés de 
selecció descrit a l’apartat anterior, la senyora Cristina López Peso, la qual ha 
acceptat l’oferiment de nomenament com a funcionària interina amb caràcter de 
màxima urgència.

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 10.1.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 a l’article 11 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 els articles 6 i 94.3 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.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès  que  aquest  nomenament,  té  un  període  de  prova  de  dos  mesos,  el  
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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Abans de que finalitzi el període de prova, la tutora escollida, la senyora María 
José  Ruiz  Sanmartín,  cap  de  la  unitat  administrativa  de  Secretaria,  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 
nomenament com a funcionària interina i la pèrdua de qualsevol dret que pugui 
correspondre.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient i del qual es desprèn la urgència del present acord.

Vist  l’informe  de  l’Interventor  municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària, que s’adjunta i forma part de 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 pel 
Cap de Recursos Humans.

Segon.- Nomenar  com  a  funcionària  interina  amb  caràcter  de  màxima 
urgència, a la senyora Cristina López Peso, a la plaça (núm. 384) de l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar i, adscriure-la provisionalment al lloc 
de  treball  (núm.  393)  d’auxiliar  administrativa  a  la  unitat  administrativa  del 
departament de secretaria general, gestió administrativa i assessoria jurídica, 
enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i  
amb 142 punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de  
març de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent,  
que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer.- Aprovar la despesa de 13.423,53 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament.

Quart.- Nomenar com a tutora del present nomenament a la senyora María 
José Ruiz Sanmartín, per tal de valorar si la persona interessada ha superat o 
no el període de prova, essent aquest de dos 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 i la tutora la senyora 
María José Ruiz Sanmartín.
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Setè.- Comunicar al departaments de secretaria general, gestió administrativa i 
assessoria  jurídica,  d’Economia,  Sistemes  i  Tecnologies  i  a  les  seccions 
sindicals.”

2.0.8 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març  de  2021,  d’aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  interí  per 
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència, al senyor DFO, 
al lloc de treball d’auxiliar administratiu i adscriure’l provisionalment a la 
unitat administrativa del departament de seguretat ciutadana, enquadrat 
en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 
142 punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de 
març  de  2021  i  fins  a  la  resolució  definitiva  del  procés  selectiu 
corresponent,  que  en  cap  cas  podrà  superar  els  6  mesos. 
(RH142021000026)

“Expedient número: RH142021000026 Nomenament com a funcionari  interí 
amb caràcter de màxima urgència al senyor DFO, com a auxiliar administratiu. 

Tràmit  relacionat: Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  interí  per 
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència, al senyor DFO, al 
lloc de treball  d’auxiliar  administratiu i  adscriure’l  provisionalment  a  la  unitat 
administrativa del departament de seguretat ciutadana, enquadrat en el grup de 
classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la 
relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrà 
superar els 6 mesos.

Atès l’informe emès pel cap de la Policia Local en el qual fonamenta la màxima 
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de reforçar les tasques a la unitat 
administrativa del departament de seguretat ciutadana, en el qual s’ha de donar 
resposta a les necessitats pròpies del departament com són la gestió i arxiu de 
la documentació, els negociats de sancions en matèria de trànsit, els negociats 
sancions  de  l’Ordenança  Municipal  de  Civisme  i  Convivència,  gestió  dels 
vehicles abandonats, notificacions judicials i tasques derivades dels expedients 
iniciats  els  quals  estan  subjectes  a  termini  i  s’han  de  tramitar  i  donar 
compliment dins de les dates de venciments establertes a l’ordenament jurídic, 
com  són  els  procediments  sancionadors,  la  retirada  de  vehicles  de  la  via 
pública, entre d’altres.

Atès que la última borsa de treball  constituïda per cobrir  les necessitats de 
contractacions temporals o possibles vacants d’auxiliars administratius/ves es 
troba exhaurida. 

Atès que és necessari donar cobertura a les vacants existents i la necessitat de 
provisió de 5 llocs de treball d’auxiliar administratiu/va, es procedeix a elaborar 
una oferta per donar cobertura a cinc llocs de treball d’auxiliar administratiu/va 
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per màxima urgència, que ha estat publicada en diverses plataformes per tal de 
donar la màxima difusió i transparència.

Atès l’acta de la Comissió de Valoració  constituïda en data 16 de març de 
2021,  va  emetre  l’ordre  resultant  per  a  ser  nomenades  les  cinc  persones 
proposades.
Atès que s’ha contactat amb la tercera persona que ha resultat en el procés de 
selecció descrit a l’apartat anterior, al senyor David Flores Ordóñez, el qual ha 
acceptat l’oferiment de nomenament com a funcionari interí amb caràcter de 
màxima urgència 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 10.1.d) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació a l’article 94.3 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.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès  que  aquest  nomenament,  té  un  període  de  prova  de  dos  mesos,  el  
període restarà interromput en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, 
adopció o acolliment i vacances, que afectin al personal en període de prova.
 
Abans de que finalitzi el període de prova, la tutora escollida, la senyora Eva 
Sánchez Castro, administrativa de la unitat administrativa, 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 nomenament com a 
funcionària interina i la pèrdua de qualsevol dret que pugui correspondre.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient i del qual es desprèn la urgència del present acord.
Vist  l’informe  de  l’Interventor  Municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària, que s’adjunta i forma part de l’expedient.
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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 bases a l’informe emès pel 
Cap de Recursos Humans.

Segon.- Nomenar  com a  funcionari  interí  per  acumulació  de  tasques  amb 
caràcter de màxima urgència, al senyor David Flores Ordóñez, al lloc de treball 
d’auxiliar administratiu i adscriure’l provisionalment a la unitat administrativa del 
departament de seguretat ciutadana, enquadrat en el grup de classificació C, 
subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs 
de treball amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució definitiva 
del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer.- Aprovar la despesa de 13.423,53 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament.

Quart.- Nomenar  com a  tutora  del  present  nomenament  a  la  senyora  Eva 
Sánchez Castro, per tal de valorar si la persona interessada ha superat o no el  
període de prova, essent aquest de dos 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 i a la tutora la senyora 
Eva Sánchez Castro.

Setè.- Comunicar  al  departaments  de  Seguretat  Ciutadana,  d’Economia, 
Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.9 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març, per nomenar com a funcionària interina per acumulació de tasques 
amb caràcter  de màxima urgència,  a  la  senyora PJP, al  lloc  de treball  
d’auxiliar  administrativa  i  adscriure-la  provisionalment  a  la  unitat 
administrativa de l’àrea de serveis al territori i sostenibilitat, enquadrat en 
el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 
punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març 
de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, 
que en cap cas podrà superar els 6 mesos. (RH142021000027)
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“Expedient  número:  RH142021000027  Nomenament  com  a  funcionària 
interina amb caràcter de màxima urgència a la senyora PJP, com a auxiliar 
administratiu. 

Tràmit relacionat: per nomenar com a funcionària interina per acumulació de 
tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora PJP, al lloc de treball  
d’auxiliar administrativa i adscriure-la provisionalment a la unitat administrativa 
de  l’àrea  de  serveis  al  territori  i  sostenibilitat,  enquadrat  en  el  grup  de 
classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la 
relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrà 
superar els 6 mesos. 

Atès l’informe emès pel cap de recursos humans i organització en el qual es 
fonamenta la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat, i del qual es 
desprèn  la  urgència  del  present  acord,  per  a  portar  a  terme  aquest 
nomenament,  per  tal  de  donar  compliment  a  les  necessitats  de  caire 
administratiu com són la tramitació d’autoritzacions, llicències i comunicacions, 
concretament  del  departament  d’activitats,  també  com  fer  el  seguiment  i 
l’actualització  del  cens  d’activitats  pròpies  del  municipi  i  d’altres.  També 
emmagatzemar de forma digital tots els processos del departament. 

Atès que la última borsa de treball  constituïda per cobrir  les necessitats de 
contractacions temporals o possibles vacants d’auxiliars administratius/ves es 
troba exhaurida. 

Atès que és necessari donar cobertura a les vacants existents i la necessitat de 
provisió de 5 llocs de treball d’auxiliar administratiu/va, es procedeix a elaborar 
una oferta per donar cobertura a cinc llocs de treball d’auxiliar administratiu/va 
per màxima urgència, que ha estat publicada en diverses plataformes per tal de 
donar la màxima difusió i transparència.
 
Atès l’acta de la Comissió de Valoració  constituïda en data 16 de març de 
2021,  va  emetre  l’ordre  resultant  per  a  ser  nomenades  les  cinc  persones 
proposades. 

Atès que s’ha contactat amb la quarta persona que ha resultat en el procés de 
selecció descrit a l’apartat anterior, a la senyora Paula Jiménez Pérez, el qual 
ha acceptat l’oferiment de nomenament com a funcionari interí amb caràcter de 
màxima urgència 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. 
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Atès el que disposa l’article 10.1.d) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació a l’article 94.3 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.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables. 

Atès  que  aquest  nomenament,  té  un  període  de  prova  de  dos  mesos,  el  
període restarà interromput en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, 
adopció o acolliment i vacances, que afectin al personal en període de prova. 

Abans  de  que  finalitzi  el  període  de  prova,  la  tutora  escollida,  la  senyora 
Montserrat  Madrigal  Izquierdo  tècnica  del  departament  d’activitats,  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 
nomenament com a funcionària interina i la pèrdua de qualsevol dret que pugui 
correspondre. 

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

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 pel 
Cap de Recursos Humans.

Segon.-  Nomenar com a funcionària interina per acumulació de tasques amb 
caràcter de màxima urgència, a la senyora Paula Jiménez Pérez, al  lloc de 
treball  d’auxiliar  administratiu  i  adscriure-la  provisionalment  a  la  unitat 
administrativa de l’àrea de serveis al  territori  i  sostenibilitat,  enquadrat en el 
grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts 
segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març de 2021 i  
fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap cas 
podrà superar els 6 mesos. 
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Tercer.- Aprovar la despesa de 13.423,53 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
durada del nomenament. 

Quart.-  Nomenar  com  a  tutora  del  present  nomenament  a  la  senyora 
Montserrat Madrigal Izquierdo, per tal de valorar si la persona interessada ha 
superat o no el període de prova, essent aquest de dos 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 i a la persona nomenada 
tutora. 

Setè.- Comunicar a l’àrea de serveis al territori i sostenibilitat, als departaments 
d’Economia, Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”
 
2.0.10 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març de 2021,  d’aprovar el nomenament com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora 
AHT,  al  lloc  de  treball  d’auxiliar  administrativa  i  adscriure-la 
provisionalment a la unitat administrativa del departament de promoció 
econòmica i de la ciutat, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup 
C2, nivell de destinació 12 i amb 142 punts segons la relació de llocs de 
treball  amb  efectes  del  dia  29  de  març  de  2021  i  fins  a  la  resolució  
definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar 
els 6 mesos. (RH142021000028)

“Expedient  número:  RH142021000028  Nomenament  com  a  funcionària 
interina amb caràcter de màxima urgència a la senyora AHT, com a auxiliar 
administratiu/va. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per 
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora AHT, al  
lloc de treball d’auxiliar administrativa i adscriure-la provisionalment a la unitat 
administrativa del departament de promoció econòmica i de la ciutat, enquadrat 
en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 
punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març de 
2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap 
cas podrà superar els 6 mesos.

Atès l’informe emès pel  cap Promoció  Econòmica i  de  la  Ciutat  en  el  qual  
fonamenta la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de reforçar 
les tasques administratives derivades dels nombrosos programes i actuacions 
que s’estan posant en marxa per part de la Diputació, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i el Servei d’Ocupació de Catalunya per paliar els efectes econòmics 
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i  socials  de  la  COVID  i  dels  tràmits  propis  derivats  de  l’aprovació  de  les 
subvencions de les àrees d’agricultura, empresa, comerç i emprenedoria, entre 
d’altres programes posats en marxa per altres entitats.

Atès que la última borsa de treball  constituïda per cobrir  les necessitats de 
contractacions temporals o possibles vacants d’auxiliars administratius/ves es 
troba exhaurida. 

Atès que és necessari donar cobertura a les vacants existents i la necessitat de 
provisió de 5 llocs de treball d’auxiliar administratiu/va, es procedeix a elaborar 
una oferta per donar cobertura a cinc llocs de treball d’auxiliar administratiu/va 
per màxima urgència, que ha estat publicada en diverses plataformes per tal de 
donar la màxima difusió i transparència.

Atès l’acta de la Comissió de Valoració  constituïda en data 16 de març de 
2021,  va  emetre  l’ordre  resultant  per  a  ser  nomenades  les  cinc  persones 
proposades.

Atès que s’ha contactat amb la cinquena persona que ha resultat en el procés 
de selecció descrit a l’apartat anterior, la senyora Ana Hinojosa Tarancón, la 
qual ha acceptat l’oferiment de nomenament com a funcionària interina amb 
caràcter de màxima urgència 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 10.1.d) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’Empleat Públic, en relació a l’article 94.3 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.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès  que  aquest  nomenament,  té  un  període  de  prova  de  dos  mesos,  el  
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 Jaume 
Juliana Pujolar cap del  departament de Promoció Econòmica i  de la Ciutat, 
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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 
nomenament com a funcionària interina i la pèrdua de qualsevol dret que pugui 
correspondre.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient i del qual es desprèn la urgència del present acord.

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

Segon.-  Nomenar com a funcionària interina per acumulació de tasques amb 
caràcter de màxima urgència, a la senyora Ana Hinojosa Tarancón, al lloc de 
treball  d’auxiliar  administrativa  i  adscriure-la  provisionalment  a  la  unitat 
administrativa del departament de promoció econòmica i de la ciutat, enquadrat 
en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 12 i amb 142 
punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29 de març de 
2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap 
cas podrà superar els 6 mesos.

Tercer.- Aprovar la despesa de 13.423,53 € en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament.

Quart.- Nomenar com a tutor del present nomenament al senyor Jaume Juliana 
Pujolar, per tal de valorar si la persona interessada ha superat o no el període 
de prova, essent aquest de dos 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 i al tutor el senyor Jaume 
Juliana Pujolar.

Setè.-  Comunicar  al  departaments  de  Seguretat  Ciutadana,  d’Economia, 
Sistemes i Tecnologies i a les seccions sindicals.”
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2.0.11 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març  de  2021,  d’aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  interí  amb 
caràcter  de  màxima  urgència  al  senyor  AZE,  a  la  plaça  (núm.  42),  a 
l’escala  d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  arquitecte 
tècnic, i adscriure’l provisionalment al lloc de treball d’arquitecte tècnic 
(núm.  91)  al  departament  d’urbanisme,  projectes  i  obres  públiques, 
enquadrat en el grup de classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 
22 i amb 363 punts segons la relació de llocs de treball, amb efectes del 
dia 6 d’abril  de 2021 i  fins a la resolució definitiva  del  procés selectiu 
corresponent,  que  en  cap  cas  podrà  superar  els  6  mesos. 
(RH142021000029)

“Expedient número:  RH142021000029 Nomenament com a funcionari interí 
de màxima urgència al senyor AZE, com arquitecte tècnic. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  interí  amb 
caràcter de màxima urgència al senyor AZE, a la plaça (núm. 42), a l’escala 
d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  arquitecte  tècnic,  i 
adscriure’l  provisionalment  al  lloc  de  treball  d’arquitecte  tècnic  (núm.  91)  al 
departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, enquadrat en el grup de 
classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i amb 363 punts segons la 
relació de llocs de treball,  amb efectes del  dia 6 d’abril  de 2021 i  fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrà 
superar els 6 mesos.

Vist  el  Decret d’Alcaldia núm. 2019LLDR001646 de data 5 de novembre de 
2019, pel qual s’aprova l’organigrama funcional i modificat per Decret d’Alcaldia 
núm. 2021LLDR000223 de data 23 de febrer d’enguany, pel qual es defineix 
l’organització de l’Administració Municipal, les unitats departamentals en què 
s’estructura  i  els  llocs  de  treball  que  les  integren,  així  com  les  relacions 
horitzontals i verticals.

Atès  que  a  l’Organigrama  existeix  un  lloc  de  treball  d’arquitecte/a  tècnic/a 
depenent del departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, el qual es 
troba  vacant  i,  en  tant  que  no  s’acordi  la  preceptiva  convocatòria  per  a  la  
provisió  definitiva  ocuparà  aquest  lloc  de  treball  una  persona  resultant  de 
l’oferta de màxima urgència. 

Atès que a la plantilla de la Corporació existeix una plaça vacant vinculada al 
lloc de treball d’arquitecte/a tècnic/a, trobant-se aquesta inclosa al capítol I de 
la  plantilla  pressupostada  per  l’Ajuntament  pel  seu  exercici  2021,  aprovada 
l’esmentada  plantilla  al  Ple  municipal  en  data  28  de  desembre  de  2020  i 
publicada al BOPB en data 30 de desembre de 2020 (CVE 2020039572).

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
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de data 19 de setembre de 2016 (CVE022016015727) preveu un lloc de treball 
d’arquitecte/a tècnic/a,  enquadrat  en el  grup de classificació A,  subgrup A2, 
nivell de destinació 22 i amb una valoració de 363 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama  funcional  de  la  corporació  per  a  destinar  una  persona  al 
departament d’urbanisme, projectes i obres públiques.

Atès l’informe emès per la cap d’urbanisme, projectes i obres públiques en el 
qual fonamenta la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat per tal  
d’agilitzar  l’acumulació  de  llicències  d’obres  menors,  comunicacions  prèvies 
inspeccions finals  d’obra  i  d’altres vinculades a  ordres  d’execució,  així  com 
devolucions de garanties i tenint en compte que la major part dels tràmits estan 
subjectes a un termini, i són essencials per a la població. 

Atès que aquesta màxima urgència, fa que no sigui  possible nomenar a un 
arquitecte/a  tècnic/a,  actualment  en  tramitació.  Atès  que  les  bases  i  la 
convocatòria es van aprovar per Junta de Govern Local de data 11 de març de 
2021  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 atendre la necessitat descrita a l’informe 
emès per la cap d’urbanisme, projectes i obres públiques. 

Atès que és necessari donar cobertura a les vacants existents i la necessitat de 
provisió de 2 llocs de treball d’arquitecte/a tècnic/a, es procedeix a elaborar una 
oferta amb un procés selectiu amb tramitació d’urgència per donar cobertura a 
dos llocs de treball d’arquitecte/a tècnic/a per màxima urgència, que ha estat 
publicada  en  diverses  plataformes  per  tal  de  donar  la  màxima  difusió  i 
transparència.

Atesa aquesta oferta de màxima urgència, la Comissió de Valoració mitjançant 
acta de 17 de març de 2021, va emetre l’ordre resultant per a ser nomenades 
les dues persones proposades.

Atès que s’ha contactat amb la segona persona que ha resultat en el procés de 
selecció descrit a l’apartat anterior, el senyor Àlber Zambrano Esteve, el qual 
ha acceptat l’oferiment de nomenament com a funcionari interí amb caràcter de 
màxima urgència.

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 10.1.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  l’article  11  del  Decret  Legislatiu  1/1997,  de  31 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
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relació amb els articles 6 i 94.3 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.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès que aquest nomenament,  té un període de prova de quatre mesos, el 
període restarà interromput en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, 
adopció o acolliment i vacances, que afectin al personal en període de prova. 

Abans de que finalitzi el període de prova, la tutora escollida, la senyora Aída 
Cortés Ausió, cap del departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, 
hauran 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 
nomenament com a funcionària interina i la pèrdua de qualsevol dret que pugui 
correspondre.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient i del qual es desprèn la urgència del present acord.
Vist  l’informe  de  l’Interventor  municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària, que s’adjunta i forma part de 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 pel 
Cap de Recursos Humans.

Segon.- Nomenar com a funcionari interí amb caràcter de màxima urgència al 
senyor Àlber Zambrano Esteve, a la plaça (núm. 42), a l’escala d’administració 
especial,  subescala  tècnica,  classe  arquitecte  tècnic,  i  adscriure’l 
provisionalment al lloc de treball d’arquitecte tècnic (núm. 91) al departament 
d’urbanisme, projectes i obres públiques, enquadrat en el grup de classificació 
A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i amb 363 punts segons la relació de 
llocs  de treball,  amb efectes  del  dia  6  d’abril  de  2021  i  fins  a  la  resolució 
definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 
mesos.
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Tercer.- Aprovar la despesa de 21.399,21.-€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament.

Quart.-  Nomenar com a tutora del  present  nomenament  a  la  senyora  Aída 
Cortés Ausió, per tal de valorar si la persona interessada ha superat o no el  
període de prova, essent aquest de quatre 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 i a la persona nomenada 
tutora del període de prova.

Setè.-  Comunicar  al  departaments d’urbanisme, projectes i  obres públiques, 
d’Economia,  Sistemes  d’Informació  i  Noves  Tecnologies  i  a  les  seccions 
sindicals.”

2.0.12 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
març  de  2021,  d’aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  interí  amb 
caràcter  de  màxima  urgència  al  senyor  RDF,  a  la  plaça  (núm.  43),  a 
l’escala  d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  arquitecte 
tècnic, i adscriure’l provisionalment al lloc de treball d’arquitecte tècnic 
(núm.  610)  al  departament  d’urbanisme,  projectes  i  obres  públiques, 
enquadrat en el grup de classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 
22 i amb 363 punts segons la relació de llocs de treball, amb efectes del 
dia 29 de març de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu 
corresponent,  que  en  cap  cas  podrà  superar  els  6  mesos. 
(RH142021000031)

“Expedient número:  RH142021000031 Nomenament com a funcionari interí 
de màxima urgència al senyor RDF, com arquitecte tècnic. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  interí  amb 
caràcter de màxima urgència al senyor RDF, a la plaça (núm. 43), a l’escala 
d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  arquitecte  tècnic,  i 
adscriure’l  provisionalment al lloc de treball  d’arquitecte tècnic (núm. 610) al 
departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, enquadrat en el grup de 
classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i amb 363 punts segons la 
relació de llocs de treball, amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrà 
superar els 6 mesos.

Vist  el  Decret d’Alcaldia núm. 2019LLDR001646 de data 5 de novembre de 
2019, pel qual s’aprova l’organigrama funcional i modificat per Decret d’Alcaldia 
núm. 2021LLDR000223 de data 23 de febrer d’enguany, pel qual es defineix 
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l’organització de l’Administració Municipal, les unitats departamentals en què 
s’estructura  i  els  llocs  de  treball  que  les  integren,  així  com  les  relacions 
horitzontals i verticals.

Atès  que  a  l’Organigrama  existeix  un  lloc  de  treball  d’arquitecte/a  tècnic/a 
depenent del departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, el qual es 
troba  vacant  i,  en  tant  que  no  s’acordi  la  preceptiva  convocatòria  per  a  la  
provisió  definitiva  ocuparà  aquest  lloc  de  treball  una  persona  resultant  de 
l’oferta de màxima urgència. 

Atès que a la plantilla de la Corporació existeix una plaça vacant vinculada al 
lloc de treball d’arquitecte/a tècnic/a, trobant-se aquesta inclosa al capítol I de 
la  plantilla  pressupostada  per  l’Ajuntament  pel  seu  exercici  2021,  aprovada 
l’esmentada  plantilla  al  Ple  municipal  en  data  28  de  desembre  de  2020  i 
publicada al BOPB en data 30 de desembre de 2020 (CVE 2020039572).

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de data 19 de setembre de 2016 (CVE022016015727) preveu un lloc de treball 
d’arquitecte/a tècnic/a,  enquadrat  en el  grup de classificació A,  subgrup A2, 
nivell de destinació 22 i amb una valoració de 363 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama  funcional  de  la  corporació  per  a  destinar  una  persona  al 
departament d’urbanisme, projectes i obres públiques.

Atès l’informe emès per la cap d’urbanisme, projectes i obres públiques en el 
qual fonamenta la màxima urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat per tal  
d’agilitzar  l’acumulació  de  llicències  d’obres  menors,  comunicacions  prèvies 
inspeccions finals  d’obra  i  d’altres vinculades a  ordres  d’execució,  així  com 
devolucions de garanties i tenint en compte que la major part dels tràmits estan 
subjectes a un termini, i són essencials per a la població. 

Atès que aquesta màxima urgència, fa que no sigui  possible nomenar a un 
arquitecte/a  tècnic/a,  actualment  en  tramitació.  Atès  que  les  bases  i  la 
convocatòria es van aprovar per Junta de Govern Local de data 11 de març de 
2021  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 atendre la necessitat descrita a l’informe 
emès per la cap d’urbanisme, projectes i obres públiques. 

Atès que és necessari donar cobertura a les vacants existents i la necessitat de 
provisió de 2 llocs de treball d’arquitecte/a tècnic/a, es procedeix a elaborar una 
oferta amb un procés selectiu amb tramitació d’urgència per donar cobertura a 
dos llocs de treball d’arquitecte/a tècnic/a per màxima urgència, que ha estat 
publicada  en  diverses  plataformes  per  tal  de  donar  la  màxima  difusió  i 
transparència.
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Atesa aquesta oferta de màxima urgència, la Comissió de Valoració mitjançant 
acta de 17 de març de 2021, va emetre l’ordre resultant per a ser nomenades 
les dues persones proposades.

Atès que s’ha contactat amb la segona persona que ha resultat en el procés de 
selecció descrit a l’apartat anterior, el senyor Rubén Domínguez Fernández, el 
qual  ha  acceptat  l’oferiment  de  nomenament  com  a  funcionari  interí  amb 
caràcter de màxima urgència.

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 10.1.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  l’article  11  del  Decret  Legislatiu  1/1997,  de  31 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  la  refosa  en  un  text  únic  dels  preceptes  de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en 
relació amb els articles 6 i 94.3 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.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre,  
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 que contempla en el seu 
punt quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni  al  nomenament de personal estatutari  temporal i  de funcionaris 
interins  excepte  en  casos  excepcionals  i  per  cobrir  necessitats  urgents  i 
inajornables.

Atès que aquest nomenament,  té un període de prova de quatre mesos, el 
període restarà interromput en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, 
adopció o acolliment i vacances, que afectin al personal en període de prova. 

Abans de que finalitzi el període de prova, la tutora escollida, la senyora Aída 
Cortés Ausió, cap del departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, 
hauran 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 
nomenament com a funcionària interina i la pèrdua de qualsevol dret que pugui 
correspondre.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient i del qual es desprèn la urgència del present acord.
Vist  l’informe  de  l’Interventor  municipal  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària, que s’adjunta i forma part de l’expedient.
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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 pel 
Cap de Recursos Humans.

Segon.-  Aprovar  la  màxima urgència,  l’excepcionalitat  i  la  inajornabilitat  en 
base a l’informe emès per la cap d’urbanisme, projectes i obres públiques.

Tercer.- Nomenar com a funcionari interí amb caràcter de màxima urgència al 
senyor  Rubén  Domínguez  Fernández,  a  la  plaça  (núm.  43),  a  l’escala 
d’administració  especial,  subescala  tècnica,  classe  arquitecte  tècnic,  i 
adscriure’l  provisionalment al lloc de treball  d’arquitecte tècnic (núm. 610) al 
departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, enquadrat en el grup de 
classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i amb 363 punts segons la 
relació de llocs de treball, amb efectes del dia 29 de març de 2021 i fins a la 
resolució  definitiva  del  procés selectiu  corresponent,  que en cap cas podrà 
superar els 6 mesos.

Quart.- Aprovar la despesa de 21.399,21.-€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració del nomenament.

Cinquè.-  Nomenar com a tutora del present nomenament a la senyora Aída 
Cortés Ausió, per tal de valorar si la persona interessada ha superat o no el  
període de prova, essent aquest de quatre mesos.

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 i a la persona nomenada 
tutora del període de prova.

Vuitè.-  Comunicar al departaments d’urbanisme, projectes i obres públiques, 
d’Economia,  Sistemes  d’Informació  i  Noves  Tecnologies  i  a  les  seccions 
sindicals.”

2.0.13  Donar  compte  del  decret  2021LLDR000399  de  data  24  de  març, 
d’avocar temporalment a favor de l'Alcaldia les competències delegades 
al  tercer  tinent  d’alcaldia,  senyor  Isidre  Bautista  Compte. 
(M1252021000005)
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“Expedient  número:  M1252021000005  Avocació  temporal  Alcaldia 
competències delegades. 

Tràmit relacionat: Avocar temporalment a favor de l'Alcaldia les competències 
delegades al tercer tinent d’alcaldia, senyor Isidre Bautista Compte.

Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2020LLDR000009, de 7 de gener de 2020, es 
va aprovar la modificació del decret d’alcaldia núm. 2019LLDR000999, de 20 
de juny de 2019, de delegacions de l'Alcalde en favor de les Tinentes i Tinents 
d’alcaldia, de conformitat amb el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei  
7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local  i  79  del 
Reglament Orgànic Municipal.

Atès que el senyor Isidre Bautista Compte, tercer tinent d’alcaldia, no podrà 
realitzar les tasques ordinàries pròpies del seu càrrec, per baixa per paternitat,  
des de la data de la present resolució fins el 27 d'abril de 2021, inclòs, per la 
qual cosa es fa necessària avocar a aquesta Alcaldia les competències que li  
van ser delegades per decret descrit a l’apartat anterior.

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.-  Avocar  temporalment  en  favor  de  l’Alcaldia,  les  competències 
delegades al tercer tinent d’alcaldia senyor Isidre Bautista Compte, mitjançant 
Decret d’Alcaldia 2020LLDR000009, de data 7 de gener de 2020, des de la 
data de la present resolució fins el 27 d'abril de 2021, inclòs.

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

3.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

3.0.1 Aprovació  de l’encomanda de gestió  en favor  de la  Diputació de 
Barcelona  i  del  conveni-tipus  per  a  l’assumpció  de  la  Gestió 
Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), actualitzat per la Diputació 
de Barcelona. (CVIA2021000006)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.
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Expedient  número: CVIA2021000006  Conveni  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  la  Diputació  de  Barcelona  per  a 
l'aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió 
Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), a la normativa vigent en materia 
de protecció de dades.
Tràmit  relacionat: Aprovació  de  l’encomanda  de  gestió  en  favor  de  la 
Diputació  de  Barcelona  i  del  conveni-tipus  per  a  l’assumpció  de  la  Gestió 
Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), actualitzat per la Diputació de 
Barcelona.

 I. Antecedents

Vist que en data 22 de gener de 2020, registre d’entrada E2020000398, s’ha 
rebut per part de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona,  
notificació de l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 31 
d’octubre de 2019 segons el qual s’aprova l’actualització del Conveni-Tipus per 
a l'assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants (AGIPH) a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Vist que en la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment,  
denominada Junta de Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, es va 
aprovar un Conveni-tipus que articulava jurídicament l’encomanda de gestió de 
l’AGIPH (Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals), publicat 
al  BOPB núm. 169 de 16.7.1997 i  que aquesta assumpció de gestió es va 
basar en els fonaments jurídics següents:

i.  En l’exercici de les competències de cooperació local establert en els 
articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), en base als quals, la Diputació presta suport jurídic, 
tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt diversos.
ii.   En  la  concreció  d’aquestes  funcions  genèriques  d’assistència  i 
cooperació local  mitjançant  el  que disposa el  darrer paràgraf  de l’art. 
17.1 de la LRBRL que va ser introduït per la L 4/1996, de 10 de gener, i 
que estableix el següent: “La gestión del Padrón municipal se llevará por 
los  Ayuntamientos  con  medios  informáticos.  Las  Diputaciones 
Provinciales,  Cabildos  y  Consejos  insulares  asumirán  la  gestión 
informatizada de los padrones de los municipios que, por su insuficiente 
capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de 
forma automatizada.”

L’esmentada  assumpció  de  la  gestió  informatitzada  del  Padró  d’habitants 
formulada per la LRBRL va comportar que la Diputació de Barcelona hagués de 
posar a disposició dels ens locals els mitjans adients per dur a terme totes 
actuacions  necessàries  per  fer-la  efectiva,  per  això,  es  va  considerar  que 
l’institut  jurídic  més  adient  per  subsumir  aquesta  funció  de  l’AGIPH  era 
l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal 30/1992, de 26.11 (de 
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règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic.

Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de 
caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local, com la de Sant 
Vicenç dels Horts, en relació amb el padró d’habitants que s’encomana a una 
altra  Administració,  en  aquest  cas  la  Diputació  de  Barcelona,  per  raons 
d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis per al seu exercici.

Atesa la incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, la  
Diputació de Barcelona durant els treballs preparatoris de l’AGIPH va demanar 
informes a l’Agència de Protecció de Dades, que va emetre informe en data 
27.4.1997 concloent que el Conveni es troba legalment emparat per les normes 
aplicables i no vulnera l’establert per la LO 5/1992 i en la Directiva 95/46/CE. I  
al  “Consejo  de Empadronamiento”;  formulada sol·licitud  d’informe a l’Institut 
Nacional d’Estadística, aquest es va trametre al Consejo de Empadronamiento. 
La Comissió permanent d’aquest Consell, en data 19.6.1997, es va manifestar 
de manera favorable al Conveni-tipus.

Vist  que  en  data  14.12.1999  es  va  publicar  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de 
Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,  la  qual  derogava  l’anterior  Llei  
5/1992, de 29.10, de Regulació del tractament automatitzat de les dades de 
caràcter  personal  (LORTAD)  i  per  acord  de  Comissió  de  Govern,  de  data 
29.03.2001,  es  va  modificar  el  conveni-tipus  (AGIPH),  concretament  en  la 
substitució de les citacions a la Llei Orgànica 5/1992 per les referències a la 
Llei Orgànica 15/1999.

Vist que l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17.12, que aprova el 
Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13.12,  de 
Protecció de Dades (LOPD), va fer necessària una actualització del Conveni-
tipus aprovat en data 29.03.2001, per tal d’adaptar-lo als requeriments de la 
nova  normativa,  i  en  concret,  per  introduir  alguns canvis  en  els  tràmits  del 
procediment  d’aprovació  de  creació  o  modificació  del  fitxer  per  part  de 
l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord. En conseqüència, per acord de la 
Junta de Govern de data 11.3.2010, l’esmentat conveni-tipus es va adequar als 
nous  requeriments  jurídics  imposats  per  dita  normativa  relacionada  amb  la 
protecció de dades de caràcter personal. Aquesta actualització fou publicada al 
BOPB núm. 76, Annex I, de data 30.3.2010.

Vist que en data 27 d’abril de 2016, es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 
del  Parlament Europeu i  del  Consell,  relatiu  a  la  protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la  
lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016) i aquesta nova 
regulació,  que  per  primera  vegada  es  fa  a  través  d'un  reglament  europeu, 
resulta d’obligat compliment pels Estats membres des del 25 de maig de 2018 i 
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deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició 
a l’ordenament espanyol, a l’esmentada LOPD. 

Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, 
el proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels 
drets  digitals.  Aquesta  Llei  complementa,  clarifica  i  desenvolupa  alguns 
aspectes de gran rellevància en la protecció de dades de caràcter personal, 
tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de 
les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal i deroga l’anterior 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal.

Així,  aquesta modificació normativa afecta substancialment a les obligacions 
dels responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que 
fa necessari  una actualització del  Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat  a l’any 
2010. 

Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la 
necessitat  de  dita  actualització,  com és  el  canvi  en  el  programari  i  en  els 
sistemes d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi 
participen en la gestió del Padró. 

Finalment, s’haurà d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió a 
les  normes  de  transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern, 
aprovades  per  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  i  que  tindrà  la  seva 
implementació a través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat de Catalunya, com a mesura de publicitat activa que podran 
dur a terme els propis ajuntaments.

Vist que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no pot portar a terme amb els  
seus  propis  mitjant  l’activitat  de  caràcter  material  i  tècnic  que  suposa  la 
competència local que té assignada en relació al Padró d’Habitants dels ens 
locals i per tant es fa necessari l’aprovació de l’encomanda de gestió en favor  
de  la  Diputació  i  la  formalització  del  conveni  a  formalitzar  d’acord  amb  el 
conveni-tipus actualitzat per la Diputació.

II. Normativa aplicable 

En relació al padró d’habitants: 

- Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  dades 
personals  i  garantia  dels  drets  digitals  (BOE  núm.  294,  de  6  de 
desembre de 2018).

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a 
la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament 
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de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 
(RGPD) (DOUE de 4.5.2016) 

- Reglament estatal  de Població i  Demarcació Territorial  de les Entitats 
locals, aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del 
seu Títol II disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 
14, del 16 de gener de 1997).

- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es 
publica  la  Resolució  de  30  de  gener  de  2015,  de  la  Presidència  de 
l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació 
de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, 
sobre  instruccions  tècniques  als  Ajuntaments  sobre  gestió  del  padró 
municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 2015.

- Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del 
Instituto  Nacional  de  Estadística  y  de  la  Dirección  General  de 
Cooperación  Autonómica  y  Local,  por  la  que  se  dictan  instrucciones 
técnicas  a  los  Ayuntamientos  sobre  la  gestión  del  Padrón  municipal 
publicat al BOE. número 122, de 2 de maig de 2020.

- Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional  
de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 
29 de gener de 2010)

Quant a l’encomanda de gestió:

- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11). 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
(art. 17.1, 31 i 36). 

Pel que fa a la publicitat del conveni:

- Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  Transparència,  accés  a  la 
informació pública i bon govern (art. 14). 

- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny (art. 309).

Pel que fa a l’òrgan competent:

- L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL), disposa que l’acceptació de les encomandes de 
gestió realitzades per altres administracions requereix el vot favorable de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per 
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tant, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Conveni-tipus 
sobre l’assumpció de la gestió informalitzada del padró d’habitants dels 
ens locals (AGIPH) per la Diputació de Barcelona.

- L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa 
que  és  necessari  l’informe  previ  del  secretari  o  secretària  de  la 
Corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, per adoptar els 
acords del Ple sempre que es tracti de matèries per a les quals s’exigeix 
un quòrum de votació especial.

Vist l’informe del Secretari accidental de la Corporació adjunt a l’expedient. 

Vist l’informe de la responsable Padró municipal d'habitants de data 6 d’abril de 
2021 en que informa que actualment l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no 
pot portar a terme amb els seus propis mitjans l’activitat de caràcter material i 
tècnic que suposa la competència local que té assignada en relació al padró 
d’habitants dels ens locals, i per tant considera que es necessari l’aprovació de 
l’encomanda de gestió en favor de la Diputació, així com la formalització del 
conveni corresponent d’acord amb el conveni-tipus actualitzat que ha elaborat 
la Diputació de Barcelona.

El Ple aprova l’acord següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  l’encomanda  de  gestió  sobre  l’asumpció  de  la  Gestió 
Informatitzada del Padró d’Habitants, en favor de la Diputació de Barcelona i 
aprovar el Conveni-Tipus d’acord amb el conveni-tipus sobre l’Asumpció de la 
Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH) actualitzat per la Diputació 
de Barcelona, que s’adjunta a l’expedient.

Segon.-  Comunicar  a  la  Diputació  aquesta  aprovació,  adjuntant  amb  la 
notificació l’exemplar del conveni que s’aprova amb aquest acord, el qual haurà 
de ser retornat per la Diputació de Barcelona a aquest Ajuntament degudament 
formalitzats amb les signatures de President de la Diputació i de la persona 
titular  de  la  Secretaria  de  la  Diputació,  i  demanant-li  que  enviï  a  aquest 
Ajuntament  certificació  acreditativa  del  corresponent  acord  o  resolució 
administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent,  referent  a 
l’acceptació  per  part  de  la  Corporació  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç dels 
Horts  del  text  del  conveni  en  tots  els  seus  termes,  significant  a  la  citada 
Diputació de Barcelona 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.
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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.

4.0.0 RECURSOS HUMANS

4.0.1 Ratificar el decret 2021LLDR000308 de requeriment de documentació 
a l'empresa proposada pel contracte del servei de manteniment preventiu, 
correctiu  i  de  formació  del  software  de  gestió  de  recursos  humans 
Epsilon  amb  rectificació  d’errors  materials  i  aprovar  l’adjudicació. 
(CTNS2020000002)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 20 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (7), Cs (3) i SVCP (2), 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: Ratificar  el  decret  2021LLDR000308  de  requeriment  de 
documentació a l'empresa proposada pel contracte del servei de manteniment 
preventiu, correctiu i de formació del software de gestió de recursos humans 
Epsilon amb rectificació d’errors materials i aprovar l’adjudicació.

Per acord de Ple en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2020, es va 
aprovar l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat 
sense  publicitat  per  exclusivitat,  tramitació  ordinària,  per  a  l’adjudicació  del 
contracte de del servei de manteniment preventiu, correctiu i de formació del 
software de gestió de recursos humans Epsilon, amb un pressupost estimat 
total  de 40.794,50 € més l’IVA corresponent de 8.566,85 €, fent un total  de 
49.361,35 euros IVA inclòs.

Per decret 2021LLDR000308 de data 11 de març de 2021, es va aprovar el 
requeriment  de  documentació  a  CARLOS  CASTILLA  INGENIEROS,  SA, 
empresa  proposada  pel  contracte  del  servei  de  manteniment  preventiu, 
correctiu i de formació del software de gestió de recursos humans Epsilon, per  
tal que en un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver 
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rebut el requeriment, aportés 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 150.000,00 
€, i justificant de la seva vigència; els criteris de solvència econòmica; certificat 
d’estar  al  corrent  amb el  compliment  de les obligacions de pagament de la 
seguretat social, document acreditatiu del dipòsit a la tresoreria municipal de la 
garantia per import de 2.039,72 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

Vist que als antecedentes de l’esmentat decret constava un error material que 
deia :

“....

Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2020, es va  
aprovar l’inici.....”

Quan el que hi tenia que constar era :

“....

Per acord de Ple en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2020, es va  
aprovar l’inici.....”

Vist  que l’article  109.2 de la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  determina que les 
administracions públiques puguin rectificar  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes.

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

En temps i forma l’empresa CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA ha dipositat 
a la Tresoreria Municipal, la corresponent garantia per import de 2.039,72 €, 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.

El Ple aprova l’acord següent:

ACORDS
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Primer.- Ratificar el decret 2021LLDR000308 de requeriment de documentació 
a  l'empresa  proposada  pel  contracte  del  servei  de  manteniment  preventiu, 
correctiu i de formació del software de gestió de recursos humans Epsilon, que 
inclou la rectificació d’ofici transcrita anteriorment, resultant el redactat següent:

“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:  Requeriment de documentació a l'empresa proposada pel  
contracte  del  servei  de  manteniment  preventiu,  correctiu  i  de  formació  del  
software de gestió de recursos humans Epsilon.

Per acord de Ple en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2020, es va  
aprovar l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat  
sense  publicitat  per  exclusivitat,  tramitació  ordinària,  per  a  l’adjudicació  del  
contracte de del servei de manteniment preventiu, correctiu i de formació del  
software de gestió de recursos humans Epsilon, amb un pressupost estimat  
total de 40.794,50 € més l’IVA corresponent de 8.566,85 €, fent un total  de  
49.361,35 euros IVA inclòs.

En  data  25  de  febrer  de  2021,  reunida  la  mesa  de  contractació  i  segons  
l’informe emès pel tècnic responsable de la contractació referent a la proposta  
de negociació presentada per l’empresa CARLOS CASTILLA INGENIEROS,  
SA, per un import total del contracte de 40.794,50 € més l’IVA corresponent de  
8.566,85 €, fent un total de 49.361,35 euros IVA inclòs, aquesta compleix les  
condicions establertes als plecs de condicions tècniques i administratives. 

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 150.000,00 €, i justificant de la seva vigència; els criteris de  
solvència  econòmica;  certificat  d’estar  al  corrent  amb el  compliment  de  les  
obligacions  de  pagament  de  la  seguretat  social,  document  acreditatiu  del  
dipòsit  a  la  tresoreria  municipal  de  la  garantia  per  import  de  2.039,72  €  
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

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  
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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.

ACORDS

Primer.- Requerir a l’empresa CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA, per tal  
que durant el  termini de 10 dies hàbils a comptar  des de l’endemà d’haver  
rebut aquest requeriment, aporti:

-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  
150.000,00 €, i justificant de la seva vigència; 

-els criteris de solvència econòmica; 

-certificat  d’estar  al  corrent  amb el  compliment  de  les  obligacions de  
pagament de la seguretat social, 

-document acreditatiu del dipòsit a la tresoreria municipal de la garantia  
per import de 2.039,72 € 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  del  servei  de  manteniment 
preventiu, correctiu i de formació del software de gestió de recursos humans 
Epsilon, a favor de l’empresa CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA per un 
import  pels  5 anys  de contracte de 40.794,50 € més l’IVA corresponent  de 
8.566,85 €, fent un total de 49.361,35 euros IVA inclòs.

Tercer.-  Facultar  al  Sr.  Juan  Ramón  Torres  Blanco,  Tinent  d’Alcaldia  de 
l’Ajuntament,  perquè  en  nom  i  representació  de  la  Corporació  signi  els 
documents que siguin necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

Quart.-  Notificar  a  l’adjudicatari  el  present  acord  d’adjudicació  per  tal  de 
formalitzar el contracte en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del 
dia següent a la notificació de l’adjudicació.

Cinquè.- Publicar aquest acord d’adjudicació definitiva al perfil del contractant, i  
comunicar-ho al departament d’Intervenció.
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5.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

5.0.1  Aprovar  inicialment  la  modificació  de  l'Ordenança  Municipal  de 
l'ocupació  de  les  vies  i  els  espais  públics  de Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(G0252018000042)

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: G0252018000042 Modificació  de l'Ordenança Municipal 
de l'ocupació de les vies i els espais públics de Sant Vicenç dels Horts. 

Tràmit relacionat: Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal 
de l'ocupació de les vies i els espais públics de Sant Vicenç dels Horts.

En data 20 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts acordà l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal d’ocupació de les 
vies i els espais públics de Sant Vicenç dels Horts.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en sessió ordinària celebrada 
el  dia  17  de  desembre  de  2015,  va  aprovar  inicialment  una  modificació 
d’aquesta Ordenança, la qual va passar a ser aprovada definitivament el 23 de 
març de 2016. 

Posteriorment, es va dur a terme una segona modificació que va ser aprovada 
inicialment  en  sessió  ordinària  del  Ple  del  20  de  desembre  de  2018,  i 
definitivament en la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 18 de juliol  de 
2019.
 
Vist  l’avantprojecte  de modificació  d’Ordenança municipal  d’ocupació de les 
vies i els espais públics de Sant Vicenç dels Horts, elaborat amb l’objectiu de 
revisar  la  regulació  d’algunes  de  les  condicions  per  a  la  instal·lació  i  el 
funcionament  de  les  terrasses  dels  establiments  de  restauració  i  anàlegs 
(concretament, el contingut de la secció tercera de l’Ordenança, articles 21-28).

Vist l’informe tècnic de data 19 d’agost de 2021 sobre la necessitat de modificar 
l’esmentada  ordenança  i  crear  una  Comissió  d’Estudi  per  a  la  redacció 
d’aquesta, que s’adjunta a l’expedient. 

Vista l’acta de la Comissió d’Estudi de data 7 d’abril de 2021, que s’adjunta a 
l’expedient. 

Vist que l’Ordenança que es proposa modificar no regula taxes ni preus públics, 
per la qual cosa no caldrà informe econòmic emès per l’Interventor municipal. 
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L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor del que disposen els articles 
22.2.d) i  23.2.b) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de 
Règim Local i modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de Mesures 
per la Modernització del Govern Local, i, en el cas que ens ocupa, per majoria  
(absoluta/simple).

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

El Ple aprova l’acord següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació d’Ordenança municipal 
de l'ocupació de les vies i els espais públics de Sant Vicenç dels Horts, segons 
el text que s’adjunta al present acord.

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

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

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

6.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

6.0.1 Aprovar la segona pròrroga del contracte del servei de manteniment 
preventiu,  correctiu  i  normatiu  a  les  instal·lacions  de  climatització, 
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producció  d'aigua  calenta  sanitària  i  elements  annexes  dels  edificis  i 
equipaments municipals de l'Ajuntament. (G0352016000039)

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: G0352016000039  contractació,  mitjançant  procediment 
obert  harmonitzat del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu a 
les instal·lacions de climatització, producció d'aigua calenta sanitària i elements 
annexes dels edificis i equipaments municipals de l'Ajuntament. 

Tràmit  relacionat: Aprovar  la  segona  pròrroga  del  contracte  del  servei  de 
manteniment preventiu, correctiu i normatiu a les instal·lacions de climatització, 
producció  d'aigua  calenta  sanitària  i  elements  annexes  dels  edificis  i 
equipaments municipals de l'Ajuntament.

En  data  18  de  maig  de  2017,  mitjançant  acord  de  ple,  es  va  aprovar  la  
adjudicació  del  contracte  de  servei  de  manteniment  preventiu,  correctiu  i 
normatiu a les instal·lacions de climatització, producció d’aigua calenta sanitària 
i elements annexes dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament, i un 
termini  de  3  anys,  prorrogables  anualment,  fins  un  màxim  de 3  anys  més. 
Iniciant-se el servei a la formalització del contracte, 16 de juny de 2017.

En data 16 d’abril  de 2020, el Ple en sessió ordinària va aprovar la primera 
pròrroga del contracte per un any.

En data 29 de gener de 2021 amb registre d’entrada E2021002090 l’empresa 
GEINSTAL, SL, ha presentat escrit on sol·licita pròrroga de contracte.

Vist l’informe emès pel cap d’espai públic i serveis municipals, que es transcriu 
a continuació:

“En  data  18  de  maig  de  2017,  el  Ple  Municipal  va  aprovar  l’adjudicació  del  
contracte  de  servei  de  manteniment  preventiu,  correctiu  i  normatiu  a  les  
instal·lacions  de  climatització,  producció  d’aigua  calenta  sanitària  i  elements  
annexes dels edificis i equipaments municipals de Sant Vicenç dels Horts, a favor  
de l’empresa Gestión Integral de Instalaciones, SL, per una durada de tres anys a  
comptar des del 16 de juny de 2017, prorrogable, de mutu acord, per un termini de  
3 anys més, sense que la durada de la seva vigència, incloent prorroga, pugui  
excedir de 6 anys. 

L’adjudicació  es  va  realitzar  per  un  Import  manteniment  base  pels  3  anys  de  
durada del contracte de 223.000,70 € més l’IVA corresponent 46.830,15 €. Fent un  
total de 269.830,85 € IVA inclòs.

Aquest import inclou:
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- Pressupost a Tant Alçat: Import total del manteniment base del contracte segons 
l’estipulat en el PPT, pels tres anys de durada del contracte i sense tenir en compte 
la possible prorroga de tres anys més (163.000,70 €, IVA exclòs)

- Pressupost de Preus Unitaris: Import derivat dels treballs executats i a facturar 
per l’empresa adjudicatària segons allò previst en el PPT, pels tres anys de durada 
del  contracte  i  sense  tenir  en  compte  la  possible  prorroga  de  tres  anys  més. 
(60.000 € IVA exclòs)

En data 16 d’abril de 2020, el Ple Municipal va aprovar la primera pròrroga per un  
any,  des  del  16  de  juny  de  2020  al  15  de  juny  de  2021,  del  contracte  de  
manteniment  preventiu,  correctiu i  normatiu a les instal·lacions de climatització,  
producció d'aigua calenta sanitària i elements annexes dels edificis i equipaments  
municipals de l'Ajuntament, a favor de l’empresa Gestión Integral de Instalaciones,  
SL per un import 74.333,60 €, més IVA corresponent al 21% de 15.610,06 € any,  
fent un total de 89.943,66 € IVA Inclòs.

En data 21 de gener de 2021, l’empresa Gestión Integral de Instalaciones, SL com  
adjudicatària,  presenta  un escrit  en  aquest  Ajuntament,  amb registre  d’entrada  
E2021002090, sol·licitant pròrroga del contracte i la continuïtat en la prestació del  
servei que fins ara es realitza.

Consideracions tècniques:

I- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, al seu  
article 25, punt 1 indica que els Municipis, per la gestió dels seus interessos i en  
l’àmbit  de les seves competències, pot promoure activitats i  prestar els serveis  
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i  aspiracions de la comunitat  
veïnal.

II- El mateix article 25, al seu punt 2 exposa que els municipis exerciran en tot cas 
com  competències  pròpies,  en  els  termes  de  la  legislació  de  l’Estat  i  de  les  
Comunitats autònomes, entre d’altres les matèries de conservació i rehabilitació de  
les edificacions, parcs i jardins públics, protecció contra la contaminació lumínica,  
abastament d’aigua potable i evacuació d’aigües residuals, infrastructura viària i  
altres equipaments de la seva titularitat, prevenció i extinció d’incendis, mobilitat,  
fires, instal·lacions esportives, equipaments culturals, la conservació, manteniment  
i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació  
infantil, primària o especial.

III-  Segons  el  Plec  de  Clàusules  administratives  particulars,  que  regeixen  el  
contracte,  al  seu  punt  D  de  l’Annex  I,  especifica  que  el  contracte  es  podrà  
prorrogar per un període tres anys, renovables anualment prèvia aprovació per  
part de l’Ajuntament.

“D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: 3 anys
Possibilitat de pròrrogues i termini: Si. 3 anys. Renovables anualment prèvia
aprovació per part de l’Ajuntament.”
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IV- Vist que el servei de manteniment i la conservació dels equips de climatització,  
producció d’aigua calenta sanitària i els seus elements annexes (aire condicionat,  
equips  exteriors,  equips  interiors,  calderes,  radiadors,  conductes,  equips  de  
control, bombes, dipòsits, aerogeneradors, instal·lacions annexes ...) instal·lats en  
els  equipaments  i  edificis  municipals  del  terme municipal  de  Sant  Vicenç  dels  
Horts, és un servei de tracte successiu absolutament necessari i no pot quedar  
interromput per raons d’interès públic, ja que amb la seva execució es garantirà el  
funcionament permanent d’aquestes instal·lacions, el  confort  de temperatura en  
tots  els  edificis  municipals,  renovacions  d’aire,  la  disponibilitat  d’aigua  calenta  
sanitària,  i  el  manteniment  del  seu  nivell  tècnic,  prevenint  possibles  avaries  i  
realitzant,  quan procedeixi,  els manteniments normatius,  preventius i  correctius,  
incloent tasques de reparació, modificació, obra civil, rehabilitació i intervencions  
programades o imprevistes.

Conclusions:

Per tot l’exposat es proposa acordar un segon any de pròrroga, des del 16 de juny  
de 2021 al  15  de  juny de 2022,  del  contracte  del  servei  preventiu,  correctiu  i  
normatiu a les instal·lacions de climatització, producció d’aigua calenta sanitaria i  
elements annexes dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Sant  
Vicenç dels Horts. Exp G0352016000039, a favor de l’empresa Gestión Integral de  
Instalaciones SL. Per un import total per l’any (1) de durada de la pròrroga del  
contracte de 74.333,6 €, més l’IVA corresponent de 15.610, 06 €, fent un total de  
89.943,66 €, IVA inclòs.

Aquest import inclou:
- Pressupost a Tant Alçat: Import total del manteniment base del contracte segons 
l’estipulat en el PPT, per l’any de prorroga (54.333,6 €, IVA exclòs)

- Pressupost de Preus Unitaris: Import derivat dels treballs executats i a facturar  
per l’empresa adjudicatària segons allò previst en el PPT, per l’any de prorroga  
(20.000 € IVA exclòs)

Vist l’informe d’Interventor municipal que s’adjunta a aquest expedient.

Vist  Informe  Jurídic  emès  pel  Secretari  Accidental  que  s’adjunta  a  aquest 
expedient.

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

ACORDS



Ple 15/04/2021

Primer.-  Aprovar  la  despesa,  en  base  a  l’informe  emès  per  l’interventor 
municipal per un import de 47.711,15 € IVA inclòs (Ref. 21/1763) per a l’exercici 
2021 i el compromís de consignació pressupostària per import de 42.232,51 € 
IVA inclòs per a l’exercici 2022, total 89.943,66 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar la segona pròrroga per un any, des del 16 de juny de 2021 al 
15  de  juny  de  2022,  del  contracte  de  manteniment  preventiu,  correctiu  i 
normatiu a les instal·lacions de climatització, producció d’aigua calenta sanitària 
i elements annexes dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament, a 
favor  de  l’empresa GEINSTAL,  SL per  un  import  de  74.333,6  €,  més l’IVA 
corresponent de 15.610, 06 €, fent un total de 89.943,66 €, IVA inclòs.

Aquest import inclou:

-  Pressupost  a  Tant  Alçat:  Import  total  del  manteniment  base  del 
contracte segons l’estipulat en el PPT, per l’any de prorroga (54.333,6 €, 
IVA exclòs)

- Pressupost de Preus Unitaris: Import derivat dels treballs executats i a 
facturar per l’empresa adjudicatària segons allò previst en el PPT, per 
l’any de pròrroga (20.000 € IVA exclòs)

Aquesta  pròrroga  quedarà  condicionada  a  la  presentació,  per  part  del 
contractista,  de  la  documentació  administrativa  que  acrediti  que  continua 
complint les obligacions i solvències exigides en la licitació. 

En cas que no s’acrediti i/o aporti en un termini de 10 dies hàbils des de la  
notificació del present acord, restarà sense efecte.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa interessada, com adjudicatària del 
contracte i comunicar-ho al departament d’Economia de la Corporació.

7.0.0 HABITATGE

7.0.1 Aprovar el Protocol d'intencions per a la construcció d'habitatges 
dotacionals d'HPO en règim de lloguer. (SC192021000001)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 20 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (7), Cs (3) i SVCP (2), acorda 
aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número: SC192021000001 Protocol d'intencions per la construcció 
d'habitatge D'HPO en règim de lloguer. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  el  Protocol  d'intencions  per  a  la  construcció 
d'habitatges dotacionals d'HPO en règim de lloguer.
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Atès que en data 14 d’octubre de 2020 l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha 
comunicat a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts la possibilitat de posar en 
marxa un nou programa de construcció d’habitatges en règim de lloguer amb 
protecció oficial al nostre municipi, pel qual requereix disposar de sòl amb la 
qualificació urbanística adient per dur-lo a terme. 

Atès que és voluntat d’aquesta Corporació donar compliment a la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del Dret a l’habitatge, i promoure polítiques per fer efectiu  
el  dret  a  un  habitatge  digne  i  adequat  a  la  ciutadania,  establert  per  la 
Constitució i l’Estatut, ja que es considera un servei d’interès general el conjunt 
d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges. 

Vist  que  no  existeix  parc  públic  d’habitatge  de  lloguer  al  municipi,  s’ha 
incrementat la demanda i inscripcions al Registre de sol·licitants amb Protecció 
oficial  davant  la  nul·la  o  inexistent  oferta  d’habitatge  de  lloguer  del  mercat 
privat,  així  com per l’augment dels preus de lloguer atesa la forta demanda 
acreditada que pateix el nostre municipi en l’àrea metropolitana. 

Vist  que  l’Ajuntament  disposa  de  dos  solars  al  municipi,  la  qualificació 
urbanística dels  quals permet  siguin  destinats  a  la  construcció  d’allotjament 
dotacional públic en règim de lloguer, i dels quals s’hi adjunta informe emès per 
l’Arquitecte municipal.

Atès que és competència dels ens locals, sota el principi d’autonomia per a la  
gestió de llurs interessos, exercir les competències d’habitatge d’acord amb el 
que estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i la Llei del  
dret  a  l’habitatge,  sens  perjudici  de  la  capacitat  de  subscriure  convenis  i 
concertar  actuacions amb altres administracions i  agents  d’iniciativa  social  i 
privada que actuen sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure. 

Vist que d’acord amb l’art. 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic  
del sector públic, no tenen consideració de convenis, els Protocols Generals 
d’actuacions  o  instruments  similars  que  comportin  meres  declaracions 
d’intencions  de  contingut  general  o  que  expressin  la  voluntat  de  les 
Administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre 
que no suposi la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.

El Ple aprova l’acord següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  el  Protocol  d’intencions entre l’Ajuntament de Sant  Vicenç 
dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona que s’adjunta a la present per tal 
de dur a terme la promoció d’allotjaments dotacionals en règim de lloguer de 
les finques que ell es descriuen.
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Segon.-  Facultar a l’Alcalde per tal que procedeixi a la signatura del Protocol 
d’intencions anteriorment esmentat.

Tercer.- Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i donar 
trasllat als departaments d’Urbanisme i Secretaria.

8.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

8.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Sant Vicenç en 
Comú – Podem, per elaborar una llei de millora urbana, social i ambiental 
de barris i viles (nova llei de barris). (M2412021000012)

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: M2412021000012 Per elaborar una llei de millora urbana, 
social i ambiental de barris i viles (nova llei de barris). 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pel grup municipal Sant 
Vicenç en Comú – Podem, per elaborar una llei  de millora urbana,  social  i  
ambiental de barris i viles (nova llei de barris).

Els barris i  viles on viuen el sectors populars del nostre país, son, en molts 
casos,  herència  de  processos d’urbanització  expansius,  uniformadors,  d’alta 
densitat i baixa qualitat de la construcció i es veuen inevitablement afectats –
d’una part- pels impactes de la crisis econòmica i social de la darrera dècada,  
amb greu incidència del atur, de la precarietat, de les baixes pensions, dels 
desnonaments, i –d’altra part- per l’emergència climàtica, la crisis sanitària, la 
dificultat d’accés a subministraments bàsics com l’aigua i l’energia elèctrica, el 
deteriorament dels espais públics i la insuficiència d’equipaments públics i de 
serveis de promoció personal i econòmica.

És indiscutible que la Llei  2/2004, de 4 de juny,  de millora de barris,  àrees 
urbanes  i  viles  que  requereixen  una  atenció  especial  continua  sent  una 
referència normativa. Aquesta llei  tenia per objecte promoure la rehabilitació 
integral de barris i viles per evitar-ne la degradació, millorar les condicions de 
les  persones  residents  en  aquestes  àrees,  i  afavorir  la  cohesió  social.  Per 
aconseguir-ho, la llei establia la creació d’un fons econòmic a disposició dels 
ajuntaments que presentaven projectes d’intervenció integral amb l’objectiu de 
la millora urbanística, social i econòmica dels barris. El pla de barris va dur a 
terme 143 actuacions amb un pressupost de quasi 1.000 milions d’euros, fins a 
la seva interrupció el 2010.
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16 anys després de l’aprovació d’una normativa innovadora, inclusiva i sensible 
amb les classes populars dels nostres barris, es torna a imposar la necessitat 
de rehabilitar i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

A la visió tradicional que els fenòmens d’exclusió citats estarien especialment 
vinculats a barris i zones densament poblades de les ciutats grans i mitjanes, 
en entorns econòmics industrials i de serveis, en els darrers anys s’hi ha vingut 
a  afegir  la  constatació  que  aquestes  problemàtiques  afecten  també  a  les 
poblacions de la Catalunya interior, ja sigui en entorns rurals ja sigui en ciutats i 
viles d’antiga tradició manufacturera –colònies industrials.- d’agroindústria o de 
centre  de  serveis  –capitals  comarcals  o  nuclis  que  articulaven  i  donaven 
serveis de tota mena a un conjunt de pobles i viles del seu entorn-, que en les  
darreres  dècades  han  vist  minvar  o  simplement  desaparèixer  sectors 
productius, amb la conseqüència inevitable del despoblament –emigració de 
població jove i en edat laboral- envelliment de la població, degradació del parc  
d’habitatges tradicionals o de grups d’habitatges de mala qualitat, deficiència 
dels serveis basics i infraestructures.

Es confirma que les desigualtats socials i  la degradació urbanes i territorials 
van íntimament  associades i  es  retroalimenten,  i  que es  donen tant  en  les 
zones metropolitanes i en grans conurbacions o grans ciutats, com a les petites 
ciutats i viles de les zones rurals i de muntanya.

La crisi sanitària generada per la pandèmia de la COVID 19 ha posat més en 
evidència aquestes desigualtats,  als  barris  vulnerables hi  ha major  densitat, 
més proximitat física, els habitatges són més petits, tenen menys ventilació i no 
disposen d’espais públics de qualitat. El mapa de la renda per càpita de moltes 
ciutats  del  nostre país és pràcticament idèntic al  mapa de la incidència del 
virus. Les zones més empobrides de les ciutats, amb més densitat i amb més 
atur coincideixen gairebé exactament amb les zones amb més afectació de la 
Covid-19.

La crisi climàtica ens ha demostrat, una vegada més, que els sectors socials 
més vulnerables reben un impacte negatiu major i els seus efectes son majors. 
Els  barris  i  viles  amb  edificacions  i  infraestructures  de  major  antiguitat, 
obsoletes, pateixen en major mesura totes les conseqüències de l’emergència 
climàtica:  les  condicions  d’habitabilitat  i  accessibilitat  són  manifestament 
insatisfactòries, fa més calor durant les onades de calor i requereix major esforç 
per  escalfar-les  durant  les  onades  de  fred,  estan  més  exposats  a  les 
conseqüències de la pobresa energètica, els afecten més les pluges i l’efecte 
illa de calor, disposen de menys espais verds per habitant i és el primer lloc on 
desapareix el comerç de proximitat i les feines associades.

En aquesta conjuntura és urgent un canvi de paradigma que es fonamenti en 
l’urbanisme ecològic, en la rehabilitació residencial i en la renovació urbana i 
rural. Els barris i  viles amb baix nivell  de renda no poden quedar fora de la 
transició ecològica. Aquest procés de transformació econòmica i ambiental ha 
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de ser socialment just, amb unes polítiques públiques perquè els barris i viles 
més empobrits participin de la gran transformació que suposa el repte de la 
crisi climàtica.

La rehabilitació no ha de quedar en una simple recuperació arquitectònica, sinó 
que ha d’ubicar-se en l'ordre físic, amb la recuperació arquitectònica exterior i 
interior  dels  edificis  i  amb  la  reurbanització  general  dels  barris;  en  l'ordre 
funcional, dotant-los de vida econòmica, en la mesura del possible, i en l'ordre 
social,  potenciant  el  sentiment  de  pertinença al  lloc,  de vida  quotidiana,  de 
veïnatge, intentant evitar els processos de gentrificació que es podrien donar 
mitjançant l'expulsió per raons econòmiques dels habitants actuals d'aquests 
espais.

La  política  de transició  ecològica  urbana  és  una  peça clau  del  projecte  de 
Green  New  Deal  per  Catalunya  i  un  dels  projectes  fonamentals  de  la 
reconstrucció econòmica. Un projecte que respon als criteris de cohesió social, 
creació  d’ocupació  i  transició  ecològica  del  Fons  de  recuperació  europeu 
NextGenerationEU.

La importància de les actuacions ecourbanístiques de rehabilitació amb un gran 
valor  contracíclic  en  l’economia  local,  han  de  permetre  fixar  les  persones 
residents  als  barris,  atreure  població  més  jove  i  una  major  barreja  social 
consolidar iniciatives comunitàries i de solidaritat veïnal i millorar les condicions 
mediambientals, educatives i de salut de la ciutat.

Els fenòmens que tenen com a comú denominador la concentració en barris, 
zones o viles molt concretes de problemes d’ordre social i econòmic, amb la 
insuficiència  dels  serveis  públics  i  la  manca  d’infraestructures,  requereixen 
polítiques  i  accions  públiques  innovadores,  transversals  i  coordinades,  tant 
d’acció i inversió públiques directes, com de foment i suport als particulars i a la 
iniciativa privada, que integrin accions en el teixit social i econòmic i en el teixit  
territorial i urbà. I això s’ha de fer de forma planificada, acordada i participativa  
amb  els  agents  que  actuen  sobre  els  àmbits  afectats:  autoritats  locals, 
representants del teixit  social i econòmic, entitats culturals, del tercer sector, 
entitats ecologistes.

En definitiva, unes noves polítiques públiques urbanes i rurals que han de ser 
secundades  per  una  nova  legislació  a  Catalunya  i  un  fons  econòmic  que 
permeti desenvolupar-les.

El Ple aprova l’acord següent:

ACORDS

PRIMER.- Instar  el  nou govern  de la  Generalitat  a  l’elaboració  una Llei  de 
millora urbana, social i ambiental de barris i viles (nova llei de barris) com a 
primer projecte de la pròxima legislatura.
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SEGON.- Acompanyar aquesta llei d’un  Fons de recuperació social, urbana i 
ambiental de barris i viles de Catalunya nodrit amb recursos del govern de la 
Unió Europea, de l’Estat i del govern de la Generalitat

TERCER.-  Instar al Govern Municipal a la creació d’una taula de treball que 
incorpori  el  teixit  associatiu,  les Associacions de Veïnes i  Veïns i  els partits 
polítics  amb  representació  municipal  per  a  treballar  en  la  definició  de  les 
actuacions i la definició dels barris amb necessitats d’intervenció urgent en el 
moment que la proposta hagi estat aprovada per el Parlament de Catalunya.

QUART.-  Comunicar  aquests  acords  al  Ministeri  de  Transició  Energètica  i 
Repte Demogràfic, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Nova Agenda Urbana, 
al Departament de la Presidència, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al  
Departament de Treball,  Afers Socials i  Famílies,  a la Presidència de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés 
i Senat i Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.

8.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals Sant Vicenç 
en Comú – Podem, PSC- Sant Vicenç en Positiu i Junts x Sant Vicenç per 
la  Commemoració  del  90e  aniversari  de  la  proclamació  de  la  segona 
república (M2412021000013)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 17 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (7) i SVCP (2), i els vots en 
contra de Cs (3) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient número: M2412021000013 Commemoració del 90e aniversari de la 
proclamació de la segona república.

Tràmit  relacionat:  Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals 
Sant Vicenç en Comú – Podem, PSC-Sant Vicenç en Positiu i  Junts x Sant 
Vicenç per la Commemoració del 90e aniversari de la proclamació de la segona 
república.

El 14 d'abril de 2021 es compleixen 90 anys de la proclamació de la Segona 
República  Espanyola,  després  d’unes  eleccions  municipals  en  les  que  els 
partits republicans van guanyar en les principals àrees urbanes, gràcies a un 
programa alternatiu i de canvi social que trencava amb la vella Espanya cacic 
de la Restauració.
 
La seva Constitució, una de les més democràtiques i avançades d’aquell temps 
a  Europa,  definia  l’Estat  espanyol  com  “una  república  democràtica  de 
treballadors de tota classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”.
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Entre  els  seus  principals  avenços  socials,  cal  destacar  que  la  Segona 
República va obrir la porta a la participació política de les dones, conquerint el  
dret a vot, i l’any 1932 participant per primera vegada en unes eleccions, així 
com en aquest període es aprovar el matrimoni civil o el dret al divorci, que va  
permetre a les dones de la República conquistar drets bàsics. 

També es va avançar en matèria educativa i cultural, establint i democratitzant  
uns  pilars  socials  bàsics,  es  va  entomar  la  reforma  agrària,  es  va  donar 
protagonisme al moviment obrer, es va treballar per la separació entre l’Estat i 
l’Església,  o  es  van  instaurar  mesures  pel  control  democràtic  dels  cossos 
armats, entre altres. Per altra banda, es va donar una resposta política a la 
pluralitat nacional de l’Estat espanyol, aprovant-se els estatuts d’autonomia de 
Catalunya, Euskadi i Galícia.

En definitiva, l’adveniment de la Segona República es va traduir en avenços per 
transformar  la  nostra  societat,  per  defensar  les  llibertats  individuals  i 
col·lectives, i per la consecució de la justícia social.

El cop d’Estat del 18 de juliol  de 1936 va truncar tot aquest procés, i  de la  
primavera republicana es va passar, després d’una cruenta guerra civil, a la 
llarga  nit  de  la  dictadura  franquista.  Milers  de  morts  i  quaranta  anys  de 
repressió sense que avui, encara, s’hagi fet justícia amb les seves víctimes.

El  14  d'abril  ha  de  ser  una  data  per  reivindicar  tant  la  memòria  històrica 
democràtica  d’aquells  homes  i  dones,  con  la  plena  vigència  dels  valors 
republicans,  la  Llibertat,  la  Igualtat,  la  Fraternitat,  que  també  inclouen, 
òbviament,  el  dret  a  escollir  el  model  d’Estat,  i  en  conseqüència,  el  dret  a 
escollir-ne democràticament el cap d’Estat. 

Joan Carles de Borbó va arribar a ser rei per la voluntat de Franco. El dictador  
va imposar al poble la forma d'Estat. A la mort d'aquest no es va permetre al 
poble votar democràticament i de manera separada si desitjava monarquia o 
república al referèndum de la Constitució de 1978. 

És hora, 43 anys després de la consulta de la Constitució i amb una societat 
política, social i generacionalment molt diferent, i partint de l’existència d’una 
realitat  plurinacional,  que la ciutadania pugui  decidir  sobre el  model  polític  i 
institucional territorial i  escollir la forma d’Estat, pronunciant-se democràtica i  
lliurement en un referèndum clar si vol tenir una monarquia o vol instaurar la III  
República. 

Els esdeveniments dels darrers anys al voltant de la Casa Reial, en especial  
del  Rei  Emèrit,  posen  de manifest  que  no  es  pot  seguir  furtant  la  societat  
aquest  debat  i  decisió  sobre  quin  model  d’Estat  volem,  imposant  ser 
representades per una família reial tacada per múltiples escàndols i casos de 
corrupció, evasió fiscal, i tractes de favor al refugi de monarquies autoritàries.
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El Ple aprova l’acord següent:

ACORDS

PRIMER.  Reivindicar  la  vigència  dels  valors  republicans  com  la  sobirania 
popular, la igualtat, la justícia social, el laïcisme, o la plurinacionalitat de l’Estat.

SEGON. Instar al govern municipal a que, per commemorar el fet històric de la 
proclamació de la Segona República el 14 d’abril de cada any, es faci exposició 
pública de l’ensenya republicana a algun edifici municipal de Sant Vicenç dels 
Horts.

TERCER.  Reclamar el  dret de la ciutadania a escollir  el  model  d’Estat i  en 
conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat.

QUART. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats i Diputades, al Senat, al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts  i  Memòria  Democràtica,  a  l’Associació  d’Ex-Presos  Polítics  del 
Franquisme i  principals  entitats  memorialistes  de Catalunya,  i  a  les  entitats 
municipalistes de Catalunya FMC i ACM.

9.0.0 MOCIONS D'URGÈNCIA

9.0.1 Aprovar la urgència

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 13 vots a favor dels grups 
municipals,  PSC-SVP  (8),  Cs  (3)  i  SVCP  (2),  i  els  vots  en  contra  de 
JUNTSxSVH-ERC-AM (8), acorda aprovar la urgència de la moció.

9.0.1.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Socialista - 
SVH en positiu. (M2412021000014)

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:  M2412021000014 Per  reservar  les  activitats  culturals 
durant el nou confinament comarcal. 

Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentades pels grups municipals de 
PSC – Sant Vicenç en Positiu, Cs i Sant Vicenç en Comú-Podem, per reservar  
les activitats culturals durant el nou confinament comarcal. 
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Arrel de les darreres decisions preses pel PROCICAT el passat dia 7 d’abril  
segons la qual es decreta un nou confinament comarcal, per un termini de 10 
dies,  amb  una  afectació  directa  sobre  l’estabilitat  de  la  programació  dels 
espectacles i sobre els usuaris de la cultura que ja havien adquirit entrades per 
assistir a esdeveniments culturals.

Aquest nou confinament comarcal agreujarà més encara la difícil situació que ja 
pateixen  les  empreses  i  institucions  culturals,  amb el  complicat  sistema de 
restriccions d’aforament  i  tocs  de  queda decretats  des de fa  mesos per  les 
autoritats sanitàries.

El  6% de les empreses de Catalunya que han presentat  un ERTO són del  
sector de la cultura:  5.765 expedients (d’un total de 96.704 a tot Catalunya), 
que  afecten  52.095  treballadors  segons  dades  del  maig  de  l’any  passat 
facilitades per la mateixa Conselleria de Cultura.

Amb l’actual emergència sanitària, social i econòmica, s’ha posat de manifest la 
vulnerabilitat  de  la  cultura,  i  de  manera  especial  la  indústria  cultural  a 
Catalunya,  quan encara  no s’havia  recuperat  de  l’anterior  crisi  econòmica i 
financera. Estem, per tant, davant d’una emergència també cultural que exigeix 
més recursos públics i una estreta col·laboració entre administracions i sectors 
culturals.

Coneïxedors de les diverses iniciatives que s’estan prenent des dels diferents 
sectors culturals,  més concretament des del sector de les arts  escèniques i 
sector  de la  música en viu,    als  quals donem ple suport,  i  davant  l’actual 
situació, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents:

El Ple aprova l’acord següent:

ACORDS

 1.  Aprovar  la  urgència  del  present  acord  amb  base  a  les  consideracions 
exposades pel portaveu del grup municipal del PSC – SVH en positiu.

2. Reconèixer que per aquest ajuntament la cultura és un servei públic, un dret 
de la persona, una eina de convivència, un element fonamental de l’Estat del 
benestar,  com a  eina d’integració, cohesió social i igualtat d’oportunitats. 

3.  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  que  permetin  que  les  entrades  a 
espectacles culturals esdevinguin salconduits culturals, que permetin la lliure 
circulació entre comarques per facilitar l’assistència a qualsevol  esdeveniment 
cultural i així demostrar que, tal com va declarar el govern de la Generalitat de 
Catalunya, la Cultura és un bé essencial.
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4.  Traslladar aquests  acords  al  Govern  de  la  Generalitat,  a  la  Mesa  del 
Parlament de Catalunya, al Govern de la Diputació, al Consell Comarcal, i a les 
entitats i associacions culturals del municipi.

10.0.0 PRECS I PREGUNTES

En aquest punt marxa la regidora del grup municipal de Cs, la senyora Lidia 
Vargas González. 

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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