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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 7/2021
Caràcter: ordinària
Data: 17 de juny de 2021
Horari: de 19:00:00 a 00.20.00 h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

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

S’han excusat d’assistir-hi:

FINA REINA MORALES

Assistits per el secretari accidental, senyor Ricardo Muñiz Merino i l’interventor 
accidental, el senyor Manuel Moral Flores. 
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Declaració Institucional sobre el manifest del FCCD per al dia 
mundial de les persones refugiades.

Des  de  l’any  2015  el  municipalisme  català  s’ha  mobilitzat  de  manera 
continuada a favor de l'acollida, del dret d'asil i la defensa de vies d'accés 
legals i segures per les persones que es veuen forçades a migrar i cerquen 
refugi. D’acord amb aquest compromís, coincidint amb la commemoració del 
Dia  Internacional  de  les  Persones  Refugiades el  20  de  juny,  des del  Fons 
Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament  volem  mostrar  la  nostra 
preocupació davant la vulneració creixent del dret a la protecció internacional, 
el refugi i l’asil al que estem assistint.

Amb  l’esclat  de  la  pandèmia  s’ha  agreujat  la  situació  en  la  que  viuen  les 
persones que cerquen refugi, i ha intensificat i legitimat els mecanismes més 
repressius del control de fronteres. Les poblacions desplaçades, incloses les 
persones refugiades, sol·licitants d’asil i desplaçades internes han esdevingut 
especialment vulnerables als impactes negatius de la COVID-19 i  han estat 
víctimes directes de les mesures governamentals de control de la mobilitat. 

La  Covid-19  ha  servit  de  pretext  a  la  UE per  reforçar  el  control  fronterer 
incomplint les seves responsabilitats amb la legislació sobre refugi i asil, un fet 
que ha suposat  un dràstic  increment de les vulneracions dels drets de les 
persones que han intentat creuar-les

El  2020 ha esdevingut  el  més tràgic  de les darreres dècades en les rutes 
migratòries. Les rutes mediterrània central  i  occidental han vist  disminuir  la 
seva afluència degut al la limitació de la mobilitat i el tancament de fronteres 
terrestres, un fet que ha comportat la reactivació de la ruta canària, convertint-
se  alhora  en  la  més  mortífera.  Les  dades  indiquen  que  un  de  cada  vint 
persones migrants no arriba a trepitjar terra ferma. Les morts a la Mediterrània 
han augmentat dia rere dia,  restant invisibilitzades la major part  del temps. 
S’estima que al  llarg de l’any van morir 2.100 persones ofegades intentant 
arribar a territori espanyol, un 143% més que el 2019. Segons l’organització 
“Caminando Fronteras” el  85% d’aquestes morts es van produir  viatjant  en 
direcció a les Illes Canàries, segons els naufragis registrats.

Així mateix, les persones que van poder arribar a l’arxipèlag per via marítima 
han vist agreujada la seva ja precària situació per la inexistència de condicions 
d’acollida  digna. Ni  les  instal·lacions  utilitzades  a  l’arribada  eren 
adequades per atendre-les,  ni  es comptava amb el  personal  suficient  per 
informar  sobre els  seus drets.  Per  altra  banda,  es  van trametre  ordres de 
devolució sense una assistència jurídica adequada per demanar asil, posant 
en risc les seves vides al retornar-les als països de trànsit o de destí dels que 
van  fugir.  I  finalment,  les  que  s’han  pogut  quedar  no  han  tingut  opció  de 
traslladar-se a la península, una situació d’estancament que ja estan patint les 
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persones  demandants  de  refugi  a  les  illes  gregues,  que  han  esdevingut 
veritables illes “presons” que dificulten la petició d’acollida al continent. 

La  dinàmica  de  la  gestió  d'aquesta  crisi d’acollida  està  marcada  per la 
passivitat,  la  manca de voluntat  política  i  l'incompliment  dels  compromisos 
d'acollida de la Unió Europea. La crisi necessita una resposta compartida i no 
confinant persones a les portes del continent.

L’emergència és una realitat que no s’atura i el municipalisme català ha de 
tenir  un paper rellevant responent  a la crisi  d’acollida amb responsabilitat  i  
solidaritat. La campanya #MónLocalRefugi del Fons Català iniciada el 2015, 
segueix activa, perquè continua sent necessari pal·liar el patiment humà en les 
rutes de fugida i als països de primera acollida. 

Davant d’aquesta situació, des del Fons Català s’ha continuat donant suport a 
les organitzacions i  entitats que salven vides i  defensen refugiats a la ruta 
oriental i a les illes gregues, i s’ha obert una línia de treball a la frontera sud 
per treballar amb institucions i  entitats de la societat  civil  a Melilla,  a Gran 
Canària i a Tenerife per tal d’identificar les necessitats de suport legal i poder 
obrir  un  projecte  que  ajudi  a  donar  protecció  i  assistència  jurídica  a  les 
persones en trànsit que arriben al territori espanyol i es troben desemparades. 

Per  aquesta  mateixa  raó  creiem imprescindible  reforçar  la  sensibilització  a 
Catalunya  mitjançant  la  campanya  #DefensaLaCooperació  que ha  endegat 
enguany el Fons Català per visibilitzar la tasca del municipalisme solidari amb 
el dret al refugi i garantir que els pressupostos municipals mantinguin i reforcin 
el  seu  compromís  solidari  amb  la  cooperació  al  desenvolupament  i  la 
solidaritat internacional per donar resposta a la crisi d’acollida.

Des  del  Fons  Català  ens  comprometem  a  seguir  treballant  per  revertir  la 
situació inhumana en què es troben milers de persones arreu que es veuen 
forçades a migrar, i per garantir vies segures i dignitat. Perquè creiem en una 
Europa que es basi en la solidaritat.

 
Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

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

1.0.1 Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 20 de 
maig de 2021

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

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de 
maig  de 2021,  de ratificar  el Decret  núm. 2021LLDR000601 de data  27 
d’abril  de  2021,  sobre  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per 
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència a la senyora 
NTF, al lloc de treball d’educadora social i adscriure-la provisionalment al 
departament de serveis socials. (RH142021000063)

“Expedient  número:  RH142021000063  Nomenament  com  a  funcionària 
interina  per  acumulació  de  tasques amb caràcter  de  màxima urgència  a  la 
senyora NTF, com educadora social. 

Tràmit  relacionat:  Ratificar  el  Decret  núm.  2021LLDR000601  de  data  27 
d’abril  de  2021,  sobre  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per 
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència a la senyora NTF, al 
lloc de treball d’educadora social i adscriure-la provisionalment al departament 
de serveis socials.

Per Decret núm. 2021LLDR000601 de data 27 d’abril de 2021, es va aprovar el 
nomenament  com  a  funcionària  interina  per  acumulació  de  tasques  amb 
caràcter de màxima urgència a la senyora Noelia Tarriño Fernández, al lloc de 
treball  d’educadora  social  i  adscriure-la  provisionalment  al  departament  de 
serveis socials.

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

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

ACORDS

Únic.-  Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000601 de data 27 d’abril de 2021, 
que transcrit literalment diu així:

“Expedient número:  RH142021000063 Nomenament com a funcionària interina  
per acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència a la senyora NTF. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per  
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència a la senyora NTF, al lloc  
de  treball  d’educadora  social  i  adscriure-la  provisionalment  al  departament  de  
serveis socials.
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Vist l’informe emès per la cap d’unitat del departament de serveis socials en el  
qual fonamenta la necessitat de portar a terme el nomenament d’una educadora  
social per a donar suport a la resta de tècnics/ques del departament de serveis  
socials i donar sortida als projectes i tràmits que es troben per desenvolupar i que  
és  necessari  atorgar  suport  perquè fruit  de la crisi  sanitària ocasionada per  la  
Covid-19  les  problemàtiques  socio-familiars  que  presenta  la  població  de  Sant  
Vicenç dels Horts són immenses i cal atendre-les.

Vist que el passat 11 de març de 2021 es va aprovar en Junta de Govern Local la  
convocatòria  i  bases  per  una nova borsa  de  treball  d’educadors  i  educadores  
socials,  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’unitat del departament de serveis socials. 

Atès que la senyora Noelia Tarriño Fernández ha passat recentment un procés de  
selecció, i ha estat nomenada com a funcionària interina per a la substitució d’una  
treballadora en situació de baixa per IT i, té l’experiència necessària i compleix tots  
els requisits per a la seva propera incorporació com a educadora social.

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 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 Laura  
Martínez Bailera, cap d’unitat de serveis socials, haurà d’emetre un informe per  
avaluar el període de prova on es fonamenti la superació o no d’aquest període i,  
on el/la Tinent d’Alcaldia delegat/da 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.
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Vist  l’informe  de  l’interventor  municipal  conforme  existeix  disponibilitat  
pressupostària per a portar a terme el nomenament, que s’adjunta i forma part de  
l’expedient. 
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.

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

RESOLC:

Primer.- Nomenar com a funcionària per acumulació de tasques amb caràcter de  
màxima  urgència  a  la  senyora  Noelia  Tarriño  Fernández,  al  lloc  de  treball  
d’educadora  social  i  adscriure-la  provisionalment  al  lloc  de  treball  de  serveis  
socials, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A2, nivell de destinació  
22 i amb 342 punts segons la relació de llocs de treball amb efectes del dia 29  
d’abril de 2021 i fins a la resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que  
en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Segon.-  Aprovar la despesa de 21.491,76.-€ en concepte de salaris i Seguretat  
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració  
del nomenament.

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

Quart.-  Nomenar  com  a  tutora  del  present  nomenament  a  la  senyora  Laura  
Martínez Bailera, 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 tutora la senyora Laura  
Martínez Bailera.

Setè.-  Comunicar  al  departaments  de  Serveis  Socials,  d’Economia,  Sistemes  
d’Informació i Noves Tecnologies i a les seccions sindicals.”
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2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de 
maig de 2021, de ratificar el Decret núm. 2021LLDR000640 de data 4 de 
maig de 2021, sobre l’aprovació de les bases i al convocatòria i bases 
d'una  borsa  de  treball  de  director/a  de  l'Escola  Bressol  Municipal. 
(RH112021000017)

“Expedient número:  RH112021000017 Convocatòria i bases d'una borsa de 
treball de director/a de l'Escola Bressol Municipal. 
Tràmit  relacionat:  Ratificar el  Decret  núm. 2021LLDR000640 de data 4 de 
maig de 2021, sobre l’aprovació de les bases i al convocatòria i bases d'una 
borsa de treball de director/a de l'Escola Bressol Municipal.

Per Decret núm. 2021LLDR000640 de data 4 de maig de 2021, s’aprovà les 
bases  i  la  convocatòria  per  a  la  constitució  d’una  borsa  de  treball  de 
directors/es  d’escola  bressol,  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.

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

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

ACORDS

Únic.- Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000640 de data 4 de maig de 2021, 
que transcrit literalment diu així:

“Expedient  número:  RH112021000017 Convocatòria d'una borsa de treball  de  
director/a de l'Escola Bressol Municipal. 
Tràmit relacionat:  Aprovar les bases i  la  convocatòria i  bases d'una borsa de  
treball de director/a de l'Escola Bressol Municipal.

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 director/a d’escola  
bressol. 

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.
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Vist l’informe emès per la 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. 
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. 

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

RESOLC: 

Primer.-  Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de  
treball de Directors/es d’escola bressol, 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.- Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local que es celebri. 

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

Sisè.- 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 20 de 
maig de 2021, de ratificar el Decret núm. 2021LLDR000712 de data 13 de 
maig de 2021, sobre el nomenament com a funcionari interí amb caràcter 
de màxima urgència al senyor RQB, com a tècnic mitjà d'educació per 
substitució d'un funcionari en situació de permís per naixement i cura del 
menor. (RH142021000074)

“Expedient número:  RH142021000074 Nomenament com a funcionari interí 
amb  caràcter  de  màxima  urgència  al  senyor  RQB,  com  a  tècnic  mitjà 
d'educació per substitució d'un treballador. 
Tràmit relacionat:  Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000712 de data 13 de 
maig de 2021, sobre el nomenament com a funcionari interí amb caràcter de 
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màxima urgència al senyor RQB, com a tècnic mitjà d'educació per substitució 
d'un funcionari en situació de permís per naixement i cura del menor.

Per  Decret  núm.  2021LLDR000712  de  13  de  maig  d’enguany,  s’aprova  el 
nomenament  com  a  funcionari  interí  amb  caràcter  de  màxima  urgència  al 
senyor  Rubén Quinzà Batalla,  com a tècnic  mitjà d’educació per substitució 
d’un funcionari en situació de permís per naixement i cura del menor.

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

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2021LLDR000726 de data 15 de maig de 2021, la 
Junta de Govern Local acorda:

ACORDS

Únic.- Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000712 de data 13 de maig de 2021, 
que transcrit literalment diu així:

“Expedient número: RH142021000074 Nomenament com a funcionari interí amb  
caràcter de màxima urgència al senyor RQB, com a tècnic mitjà d'educació per  
substitució d'un funcionari en situació de permís per naixement i cura del menor.
Tràmit relacionat:  Aprovar el nomenament com a funcionari interí amb caràcter  
de màxima urgència al senyor RQB, com a tècnic mitjà d'educació per substitució  
d'un funcionari en situació de permís per naixement i cura del menor. 

Vist l’informe emès per la tècnica d’educació en el qual es fonamenta la màxima  
urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat per a substituir a un funcionari que es  
troba en situació de permís per naixement i cura del menor, és necessari portar a  
terme  aquesta  substitució  per  a  desenvolupar  dos  projectes  pels  quals  
l’Ajuntament ha rebut subvenció econòmica fins a la reincorporació de la persona  
substituïda.

Atès  que  aquesta  màxima  urgència,  fa  que  no  sigui  possible  nomenar  a  una  
persona tècnica mitjana mitjançant borsa de treball, actualment en tramitació. 

Atès que les bases i la convocatòria es van aprovar per Junta de Govern Local de  
data 25 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 pel cap del departament d’educació. 

Atès  que  és  necessari  donar  cobertura  a  aquest  lloc  de  treball  de  tècnic/a  
mitjà/ana d’educació per a la substitució d’un tècnic mitjà que es troba de permís  
per naixement i cura de menor i, tenint en compte que es va elaborar una oferta  
amb  un  procés  selectiu  amb  tramitació  d’urgència  per  donar  cobertura  a  les  
possibles vacants de tècnic/a mitjà/ana d’educació per màxima urgència, que ha  
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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 31 de març de 2021, va emetre l’ordre resultant per a ser nomenades les  
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 Quinzà Batalla, el  qual  ha  
acceptat  l’oferiment  de  nomenament  com  a  funcionari  interí  amb  caràcter  de  
màxima urgència per a la substitució d’un funcionari  en situació de permís per  
naixement i cura de menor. 

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.b)  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 13 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual  
s’aprova la  refosa en un text  únic  dels  preceptes  de determinats textos legals  
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 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.

Vist  l’informe  de  l’interventor  municipal  conforme  existeix  disponibilitat  
pressupostària per a portar a terme el nomenament, que s’adjunta i forma part de  
l’expedient. 

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. 

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

RESOLC: 

Primer.- Aprovar el nomenament com a funcionari interí amb caràcter de màxima  
urgència al senyor Rubén Quinzà Batalla, com a tècnic mitjà d’educació per a la  



Ple 17/06/2021

substitució transitòria del titular, enquadrat en el grup de classificació A, subgrup  
A2, nivell de destinació 20 i amb 323 punts segons la relació de llocs de treball  
amb efectes del dia 13 de maig de 2021 i fins a la reincorporació de la persona  
substituïda, essent la data de finalització el dia 31 de maig de 2021.

Segon.-  Aprovar la despesa total de 1.970,03.-€ corresponent a part dels costos  
salarials  i  despeses  de  Seguretat  Social,  corresponent  a  la  durada  del  
nomenament.

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

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Sisè.-  Comunicar  al  departament  d’educació,  d’economia,  de  sistemes  
d’informació i noves tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.4 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de 
maig de 2021 de ratificar el Decret núm. 2021LLDR000761 de data 19 de 
maig  de  2021  sobre  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per 
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora 
VAM  com  a  auxiliar  administrativa  i  adscriure-la  provisionalment  a  la 
unitat administrativa del departament de seguretat ciutadana, 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 20 de 
maig  de  2021  i  fins  a  la  resolució  definitiva  del  procés  selectiu 
corresponent,  que  en  cap  cas  podrà  superar  els  6  mesos. 
(RH142021000079)

“Expedient  número:  RH142021000079  Nomenament  com  a  funcionària 
interina per màxima urgència a VAM com a auxiliar administrativa. 
Tràmit relacionat:  Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000761 de data 19 de 
maig de 2021 sobre el nomenament com a funcionària interina per acumulació 
de tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora VAM com a auxiliar 
administrativa  i  adscriure-la  provisionalment  a  la  unitat  administrativa  del 
departament de seguretat ciutadana, 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 20 de maig de 2021 i fins a la resolució definitiva  
del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 mesos.

Per  Decret  núm.  2021LLDR000761  de  data  19  de  maig  d’enguany,  es  va 
aprovar el nomenament com a funcionària interina per acumulació de tasques 
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amb caràcter de màxima urgència, a la senyora Vanesa Agüera Martínez com 
a auxiliar administrativa i adscriure-la provisionalment a la unitat administrativa 
del departament de seguretat ciutadana, 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 20 de maig de 2021 i fins a la resolució 
definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 6 
mesos.

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

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2021LLDR000726 de data 15 de maig de 2021, la 
Junta de Govern Local acorda:

ACORDS

Únic.- Ratificar el Decret núm. 2021LLDR000761 de data 19 de maig de 2021, 
que transcrit literalment diu així:

“Expedient número:  RH142021000079 Nomenament com a funcionària interina  
amb caràcter de màxima urgència a la senyora VAM, com a auxiliar administrativa.  
Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionària  interina  per  
acumulació de tasques amb caràcter de màxima urgència, a la senyora VAM com  
a auxiliar administrativa i adscriure-la provisionalment a la unitat administrativa del  
departament de seguretat ciutadana, 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 20 de maig 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  sorgeix  la  necessitat  de  proveir  un  lloc  de  treball  d’auxiliar  
administratiu/va, es procedeix a elaborar una oferta per donar cobertura a llocs de  
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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 que l’acta de la Comissió de Valoració constituïda en data 16 de març de  
2021, va emetre l’ordre resultant de persones que conformen el llistat d’auxiliars  
administratius/ves.

Atès que s’ha contactat amb la següent persona que ha resultat en el procés de  
selecció descrit a l’apartat anterior, la senyora Vanesa Agüera Martínez, 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,  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 de l’Interventor Municipal conforme hi ha consignació pressupostària,  
que s’adjunta i forma part de l’expedient. 

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. 

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,  
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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.-  Nomenar  com a  funcionària  interina  per  acumulació  de  tasques  amb  
caràcter de màxima urgència, a la senyora Vanesa Agüera Martínez,  al lloc de  
treball  d’auxiliar  administrativa  i  adscriure-la  provisionalment  a  la  unitat  
administrativa del departament de seguretat ciutadana, 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 20 de maig de 2021 i  fins a la  
resolució definitiva del procés selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar  
els 6 mesos.

Segon.-  Aprovar la despesa de 8.949,02.-€ en concepte de salaris  i  Seguretat  
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la durada  
del nomenament. 

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

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  aquest  nomenament  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  
d’Informació i Noves Tecnologies i a les seccions sindicals.”

2.0.5 Donar compte del decret 2021LLDR000658, de data 6 de maig, de 
nomenar a la senyora ABO com a voluntària de Protecció Civil de Sant 
Vicenç dels Horts. (PCVO2021000001)

“Expedient número:  PCVO2021000001 Nomenar a la senyora ABO com a 
voluntària de Protecció Civil de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat:  Nomenar a la senyora ABO com a voluntària de Protecció 
Civil de Sant Vicenç dels Horts. 

Atès que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Vicenç dels Horts 
(AVPC-SVH) és una organització de caràcter humanitari i altruista, sense ànim 
de  lucre  i  que  té  com  a  finalitat  social  la  col·laboració  desinteressada  en 
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tasques de Protecció Civil dins el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts 
que  va  estar  creada  de  conformitat  amb  la  Llei  7/1997,  de  18  de  juny,  
d’associacions de la Generalitat  de Catalunya i  està fonamentada en la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya i en el Decret 27/2001,  
de 23 de gener, de Reglament de les associacions del voluntariat de Protecció 
Civil (AVPC) de Catalunya. 

Atès que l’AVPC-SVH està inscrita a la Secció 1ª del Registre d’Associacions 
de la Generalitat, per Resolució de data 14 de setembre de 2012 del Director 
General  de  Dret  i  Entitats  Jurídiques  del  Departament  de  Justícia  de  la 
Generalitat de Catalunya. 

Atès que entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’AVPC-SVH existeix 
interès mutu de col·laborar en el desenvolupament de la Protecció Civil en els 
seus respectius camps d’actuació en especials els previstos en l’article 11 del 
Decret 27/2001. 

Atès  que  aquest  Ajuntament  té  subscrit  un  conveni  de  col·laboració  amb 
l’AVPC-SVH  conforme  queda  vinculada  funcionalment  a  aquesta  autoritat 
municipal. 

De  conformitat  amb  l’article  14  del  Decret  27/2001,  de  23  de  gener,  de 
Reglament de les associacions del voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, 
el nomenament dels membres de l'AVPC adquiriran la condició exclusivament 
per nomenament expedit per l'Ajuntament. 

Atès que l’AVPC proposa el nomenament dels membres que han acreditat el 
compliment dels requisits establerts a l’article 15.1 del Decret 27/2001, de 23 
de gener, de reglament de les associacions del voluntariat de Protecció Civil de 
Catalunya. 

Atès que, segons l’article 15.2, l'interessat farà constar, posteriorment al seu 
nomenament com a voluntari  de protecció civil,  el  compromís d’executar les 
tasques que li siguin encomanades per les autoritats competents, així com pels 
seus agents i els responsables dels serveis amb què col·laborin.

Vist l’escrit de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil sobre la proposta de 
nomenament que consta a l’expedient.

Vist l’informe emès pel tècnic de Protecció Civil que s’adjunta a l’expedient.

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

Primer.- Nomenar la senyora Ana Bueno Ojeda com a voluntària de Protecció 
Civil de Sant Vicenç dels Horts.

Segon.-  Advertir  la senyora Ana Bueno Ojeda, que amb posterioritat al  seu 
nomenament com a voluntària de Protecció Civil, haurà de lliurar el compromís 
d’executar  les  tasques  que  li  siguin  encomanades  per  les  autoritats 
competents, així com pels seus agents i els responsables dels serveis amb què 
col·laborin.

Tercer.-  Donar compte d’aquest acord a la propera sessió ordinària del  Ple 
d’aquest Ajuntament.

Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a la Direcció General 
de Protecció Civil del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i a 
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Vicenç dels Horts (AVPC- 
SVH).”

2.0.6 Donar compte del decret 2021LLDR000726, de data 15 de maig, de 
delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. (M1252019000021)

“Expedient número: M1252019000021 Cartipàs Municipal. 
Tràmit relacionat: Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Mitjançant Decret 2019LLDR001011, de 25 de juny de 2019, aquesta alcaldia 
va aprovar la delegació de l’exercici de les seves atribucions a favor de la Junta 
de Govern Local.

De conformitat amb allò establert als articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, reformada per la Llei 57/2003 i 76,79 i 82 del Reglament 
Orgànic Municipal, en concordança amb els articles 53.3 i 54 del Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 43 i 112 següents i  
concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, es poden establir delegacions que l’Alcalde faci a favor de la 
Junta de Govern Local.

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  
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57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local.

RESOLC:

Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual 
es prestar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les 
seves  atribucions,  i  en  conseqüència  deixar  sense  efecte  el  decret 
2019LLDR001011 de data 25 de juny de 2019, les competències següents:

1.  Les  aprovacions  dels  instruments  de  desenvolupament  del 
planejament  general  del  municipi  no expressament  atribuïdes al  Ple  i 
també  les  dels  instruments  de  gestió  urbanística  i  dels  projectes 
d’urbanització complementaris.

2. L’aprovació dels projectes d’obres i  de serveis,  així  com les seves 
modificacions, quan l’alcaldia sigui competent. 

3.  Els  acords  d’inici  i  resolució  definitiva,  de  les  ordres  d’execució, 
adopció de mesures cautelars i  execució subsidiària de les mateixes, 
llevat de les ordres de neteja. 

4.  Procediments  de  protecció  de  la  legalitat  urbanística,  adopció  de 
mesures cautelars i execució subsidiària. 

5. Expedients de declaració d’estat ruïnós.

6.  Dictar  els  actes  administratius  derivats  de  la  gestió  del  patrimoni 
municipal, no expressament atribuïdes al ple o delegades a regidors/es.

7. Aprovar el desnonament administratiu. 

8. Aprovar la protecció i recuperació d’ofici del patrimoni municipal. 

9. Atorgament, denegació i altres situacions administratives en relació a 
l’ocupació del domini públic o patrimonial, per un termini superior a un 
any. 

10.  Arrendaments de bens municipals o  viceversa,  que es formalitzin 
amb una altra administració, organisme públic, entitat o persones, llevat 
que sigui competència del Ple. 

11. Adquisicions, alienacions, concessions i qualsevol altra transmissió 
de béns i drets subjectes a legislació patrimonial quan sigui competència 
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de l’alcaldia, llevat la de béns mobles declarats de valor històric o artístic 
qualsevol que sigui el seu valor. 

12. Aprovar l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovades pel Ple. 

13. Aprovar les bases i les convocatòries de selecció de personal i els 
concursos per la provisió de llocs de treball i nomenar els membres dels 
tribunals de selecció.

14. Nomenar personal interí i  contractar personal laboral en casos de 
màxima urgència.

15. Acords de règim disciplinari, llevat de l’acomiadament del personal 
laboral i separació del servei dels funcionaris. 

16. Efectuar l’adscripció i la remoció del personal funcionari i laboral als 
llocs de treball existents a l’Ajuntament. 

17.  Assignació  en  comissió  de  serveis  del  personal  funcionari  en  els 
supòsits normativament previstos. 

18. Distribució de retribucions complementàries que no siguin fixes ni 
periòdiques.

19. La concertació d’operacions de tresoreria a curt termini amb entitats 
financeres  quan  l’import  acumulat  de  les  operacions  vives  en  cada 
moment no superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici 
anterior. 

20.  Aprovació  dels  convenis  amb  entitats,  federacions,  persones, 
associacions, administracions, centres i empreses o altres similars per a 
activitats  d’interès  comú,  dins  dels  límits  de  les  competències  de 
l’alcalde, llevat dels delegats a regidors.

21. Els acords d’inici i resolució definitiva dels expedients sancionadors, 
incloses l’adopció de mesures cautelars.

22.  L’acceptació  de  subvencions  i  ajuts  convocats  per  qualsevulla 
administració  u  organisme  públic  o  entitat  privada,  llevat  que  la 
normativa reguladora ho atribueixi al Ple. 

23. Els acords d’inici i resolució definitiva de la convocatòria i atorgament 
de subvencions, ajuts, beques, premis o altres similars municipals.

24.  Els  acords  d’aprovació  d’inici  i  adjudicació  relacionats  amb  les 
contractacions  i  concessions  de  tot  tipus  quan  sigui  competència  de 
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l’alcaldia, a excepció dels contractes menors d’import inferior a 5.000 €, i 
qualsevol altra acord que comporti aprovació de despesa.

25.  La  resolució  dels  recursos de reposició  que puguin  interposar-se 
contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en exercici de les 
atribucions delegades.

Segon.- Les atribucions delegades s’exerciran per la Junta de Govern Local en 
els termes i dintre dels límits d’aquesta delegació, no essent susceptibles de 
ser delegades a cap altre òrgan.

Els acords adoptats per la Junta en relació amb les matèries delegades, tindran 
el  mateix  valor  que  les  resolucions  que  dicti  l’alcalde  en  l’exercici  de  les 
atribucions que no haig delegat, sense perjudici que siguin adoptades d’acord 
amb les regles de funcionament de la Junta.

Tercer.-  Durant  el  mes d’agost  i  altres períodes anàlegs en els  què no se 
celebrin  sessions  per  raó  de  vacances,  les  competències  delegades  seran 
directament exercides per aquesta alcaldía com a titular originari d’aquestes, 
mitjançant decret acordat a l’efecte.

Quart.-  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa l’article 44.2 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el  
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cinquè.-  De conformitat amb l’article 80 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, la Junta de Govern haurà d’adoptar 
l’acord  exprés  d’acceptació  de  les  atribucions  delegades.  En  aquest  acord 
d’acceptació es recolliran i transcriuran el conjunt d’atribucions que, juntament 
amb les assignades per les lleis, constitueixin la competència resolutòria de la 
Junta de Govern Local. 
Sisè.-  Publicar  aquest  Decret  al  portal  de  transparència  municipal  en 
compliment  d’allò  que  disposa  l’article  8  de  la  Llei  19/2014,  del  29  de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Setè.-  Donar compte d’aquest Decret en la sessió plenària que es convoqui 
d’acord amb l’article 11 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts,  en  concordança  amb  l’article  38  del  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”

3.0.0 PROTECCIÓ CIVIL

3.0.1 Aprovació inicial de l’actualització del Document Únic de Protecció 
Civil  Municipal  (DUPROCIM)  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(PLAN2021000004)
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució  transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient  número: PLAN2021000004 Document  Únic  de  Protecció  Civil 
Municipal (DUPROCIM) de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Actualització Document Únic de Protecció Civil  Municipal 
(DUPROCIM) de Sant Vicenç dels Horts.

Atès  que  el  municipi  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  disposa  d’un  DUPROCIM, 
aprovat pel Ple de la corporació en data 19 d’abril de 2018 i homologat per la  
Comissió de Protecció Civil  de Catalunya en data 5 de desembre de 2018, 
d’acord amb el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil 
de Catalunya. 

Atès que el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut 
mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals 
i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, preveu en el seu 
article  6.2 que les actualitzacions dels  plans,  una vegada aprovades per  la 
corporació municipal respectiva, és suficient comunicar-les a la direcció general 
competent en matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el Document 
únic de protecció civil municipal. 

Ateses les modificacions no substancials (actualitzacions), que consten dintre 
de l’expedient i  que s’han dut a terme per part  del  servei  de protecció civil 
municipal del DUPROCIM homologat amb l’objectiu de mantenir i  millorar la 
seva operativitat, i que es concreten a continuació per apartats: 

Document 1. Modificacions en l’organigrama municipal de l’emergència 
Document 3. Actualització dels contactes d’elements vulnerables 
Document 4. Millora dels Procediments operatius per risc i, concretament les 
tasques preventives i operatives associades als següents riscos: 
- R-T3 Onades de Fred 
- R-E4 Risc químic en el transport de mercaderies perilloses 
- R-E5 Nevades 
Document  5.  Millora  de  la  Fitxa  5  Actuació  Grup  d’Ordre  i  Avisos  pel  risc 
d’Incendis Forestals 
Document 6. Actualització Directori i Catàleg de recursos 

Atesa la necessitat de comunicar a la Direcció General de Protecció Civil del 
Departament  d’Interior  de  la  Generalitat  de  Catalunya  les  actualitzacions 
realitzades per tal de dur a terme els simulacres previstos al DUPROCIM.

Atès que aquesta actuació no suposa cap despesa associada, tal i com consta 
a l’informe del tècnic municipal de protecció civil de data 8 de juny de 2021.
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Es  proposa  al  Ple  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa 
General l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  inicialment  les  actualitzacions  del  Document  Únic  de 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Vicenç dels Horts. 

Segon. Sotmetre a informació pública, el present acord i les actualitzacions del 
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) pel termini de trenta 
dies  hàbils,  a  fi  que  s’hi  puguin  presentar  al·legacions  i  reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al web municipal i al Tauler 
electrònic d’anuncis i edictes de l’Ajuntament. 

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, les actualitzacions del Document Únic de Protecció 
Civil  Municipal (DUPROCIM) que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior. 

Quart.-  Notificar la present resolució a la Direcció General de Protecció Civil, 
adjuntant-li amb la notificació les actualitzacions al Document Únic de Protecció 
Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Vicenç dels Horts.

4.0.0 RECURSOS HUMANS

4.0.1 Aprovar el text refós de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts. (RH152021000004)

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 l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-
AM (7) acorda aprovar  la proposta de resolució transcrita a tots els efectes 
legals.

Expedient número: RH152021000004 Modificació  de la  relació  de llocs de 
treball i aprovació del text refós de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament  
de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Aprovar el  text  refós de la relació de llocs de treball  de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L’article  74  del  text  refós  de  la  Llei  de  l'Estatut  Bàsic  de  l'Empleat  Públic 
(TREBEP),  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30  d'octubre, 
estableix que "les administracions públiques estructuraran la seva organització  
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a  través  de  relacions  de  llocs  de  treball  o  altres  instruments  organitzatius  
similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de  
classificació  professional,  els  cossos  o  escales,  si  s'escau,  a  què  estiguin  
adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests  
instruments seran públics".

L'aprovació de la RLT i conseqüentment de les seves modificacions correspon 
a l'Ajuntament Ple, en virtut del que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de  
2 abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), sense que aquesta 
atribució pugui ser objecte de delegació (art. 22.4 LRBRL).

Vist que és necessari modificar la Relació dels Llocs de Treball (RLT) per tal de 
proveir determinats llocs de treball.

Vist que les esmentades modificacions, revesteixen caràcter urgent per garantir 
la provisió de llocs de treball vinculats a serveis públics essencials, no podent 
demorar, per tant, la seva aprovació fins al proper exercici.

Vist que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua de 
l'organització als canvis  produïts de manera que la mateixa reprodueixi  una 
imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent.
 
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), 
en el seu article 90.2 preveu que les Entitats Locals formaran la relació de tots  
els llocs de treball existents en la seva organització, en els termes que preveu 
la legislació bàsica sobre funció pública, i que correspon a l'Estat establir les 
normes d'acord amb les quals s'han de confeccionar les RLT, la descripció de 
llocs de treball i les condicions requerides per a la seva creació.

Atès que,  de conformitat  amb el  que preveu l'article  37.1. c)  del  TREBEP), 
seran objecte de negociació els "Sistemes de classificació de llocs de treball, i  
plans i instruments de planificació de recursos humans".

La modificació de la RLT no pot suposar augment global de les retribucions 
complementàries,  de  conformitat  amb  el  que  preveu  l'article  22  de  la  Llei  
11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 
2021 (LPGE 2021).

La Relació de Llocs de Treball és un acte administratiu no reglamentari que té 
efectes des de la seva aprovació, contra la seva aprovació o modificació es pot 
interposar el recurs potestatiu de reposició regulat en els articles 123 i 124 de la 
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 
Administracions Públiques, si bé s'exigeix la seva publicació per a coneixement 
de les persones interessades.

L'acord de modificació de la RLT es publicarà al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB).
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Atès  que  l’article  9.2  del  Conveni  i  Acord  de  Condicions  del  personal  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, estableix que anualment la Comissió 
de  Valoració  es  reunirà  per  tal  d’avaluar,  els  possibles  canvis  puntuals  de 
funcions dels llocs de treball i també quan sigui necessari per creació de nous 
llocs de treball.

Atès que la modificació de la Relació de Llocs de Treball  de llocs amb una 
puntuació superior a 480 punts i dels llocs de treball de nova creació, queden 
fora de l’àmbit de negociació col·lectiva per acord exprés amb la part sindical i  
pel reconeixement de la potestat organitzativa de l’Ajuntament.

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en sessió ordinària 
de data 21 de juliol de 2016 va adoptar entre d’altres l’acord d’aprovació del 
text refós de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts,  publicat  al  BOPB  el  dia  19  de  setembre  de  2016,  CVE  Núm. 
022016015727. 

Vist que es va modificar la relació de llocs de treball en sessió ordinària de 17 
de maig de 2018, publicada la modificació al BOPB del dia 14 de juny de 2018, 
CVE2018023802, i novament modificada en sessió ordinària del Ple municipal 
del dia 21 de juny de 2018, publicada el 5 de juliol de 2018, CVE 2018026386.

Vist l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts sobre la modificació i aprovació del text refós de la Relació de Llocs 
de Treball amb la representació sindical de la UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i 
CSC,  de  conformitat  amb  els  resultats  obtinguts  en  les  darreres  eleccions 
sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3 del TREBEP, en 
relació amb l’àmbit de negociació recollits als articles 34 i 37-c), de l’esmentat 
text refós, pel qual s’acorda, per unanimitat, aprovar la modificació i aprovació 
del text refós de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, que consta a 
l’expedient.

Atès que la proposta de modificació no afecta la plantilla aprovada al costat del 
Pressupost municipal.

Atès  que,  amb caràcter  previ  a  la  seva  inclusió  en  l'ordre  del  dia  de  Ple,  
l'expedient s'ha de sotmetre a estudi de la Comissió Informativa General, per 
així exigir-lo, entre d'altres, els articles 20.1-c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local  (LRBRL)  i  l’article  34.1  j)  del 
Reglament  Orgànic  Municipal  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts 
(ROM).

Vist  l’informe  del  cap  de  recursos  humans  i  organització  que  consta  a 
l’expedient.
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Es  proposa  al  Ple  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa 
General l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar la modificació de la relació dels llocs de treball, d’acord amb 
allò establert al document adjunt com a annex I.

Segon.- Aprovar el text refós de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, d’acord amb allò establert al document adjunt com a 
annex II.

Tercer.-  Publicar  l’anunci  de  la  modificació  i  aprovació  del  text  refós  de  la 
Relació  de  Llocs  de  Treball  (RLT)  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona (BOPB).

Quart.- Trametre una còpia certificada de la modificació de la RLT al Ministeri 
de Política Territorial i Funció Pública i a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de la Vice-presidència i de Polítiques Digitals i Territori 
de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Notificar el present Acord a les organitzacions sindicals representades 
en la Mesa General de Negociació per al personal funcionari i laboral d’aquest  
Ajuntament.

Sisè.- Donar publicitat a la Intranet Corporativa i al Portal de Transparència.

5.0.0 SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

5.0.1 Aprovar la segona pròrroga del contracte del servei del sistema de 
videoacta, equips de gravació i transmisió de les actes de les sessions 
que celebrin els òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, així com el seu manteniment i suport tècnic. (G0512016000009)

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: G0512016000009 Aprovar la pròrroga del  contracte del 
servei del sistema de videoacta, equips de gravació i transmisió de les actes de 
les sessions que celebrin els òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, així com el seu manteniment i suport tècnic.
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  segona  pròrroga  del  contracte  del  servei  del 
sistema  de  videoacta,  equips  de  gravació  i  transmisió  de  les  actes  de  les 
sessions que celebrin els òrgans col·legiats  de l'Ajuntament de Sant  Vicenç 
dels Horts, així com el seu manteniment i suport tècnic.
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Mitjançant  acord adoptat  por  la  Junta de Govern Local,  en sessió ordinària 
celebrada  el  dia  30  de  juny  de  2017  s’aprovà  l’adjudicació  definitiva  del 
contracte  mitjançant  procediment  obert  no  harmonitzat  del  subministrament 
d'un sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió de les actes de les 
sessions que celebrin els òrgans col·legiats  de l'Ajuntament de Sant  Vicenç 
dels Horts, així com el seu manteniment i suport tècnic.

En data 6 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la primera 
pròrroga per 3 anys del contracte.

En data 3 de maig de 2021, registre d’entrada E2021010573 l’empresa SPICA, 
SL, ha presentat escrit on sol·licita pròrroga del contracte.

En data 17 de maig de 2021 el cap del departament de Sistemes i Tecnologies 
ha emès informe del  qual  es  desprèn la  necessitat  de  prorrogar  l’esmentat 
contracte. 

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

Consta  informe  del  secretari  accidental  de  la  corporació  que  s’adjunta  a 
l’expedient.

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

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar,  en  base  a  l’informe  emès  per  l’interventor  municipal,  la 
despesa de 1.764’60 € IVA inclòs per l’exercici 2021 (RC:21/2584), i aprovar el 
compromís  de  consignació  pressupostària  en  exercicis  futurs  per  import  de 
4.235’04 € IVA inclòs per a cadascun dels exercicis 2022 i 2023 i per import de 
2.470,44 € IVA inclòs per a l’exercici 2024; total 12.705 € IVA inclòs.

Segon.- Aprovar la segona pròrroga per 3 anys, del 5 de juliol de 2021 al 4 de 
juliol  de 2024,  del  contracte del  servei  del  sistema de videoacta,  equips de 
gravació i  transmissió de les actes de les sessions que celebrin els òrgans 
col·legiats de l'Ajuntament, així com el seu manteniment i suport tècnic. 
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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 el 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’adjudicatari i donar trasllat al departament 
d’Economia.

6.0.0 ECONOMIA I HISENDA

6.0.1  Aprovació  inicial  de  l'expedient  número  3  de  modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021 (EC102021000005)

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: EC102021000005 Expedient número 3 de modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021. 
Tràmit relacionat: Aprovació inicial de l'expedient número 3 de modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021.

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

FONAMENTS DE DRET

La normativa jurídica està recollida fonamentalment  als  articles 172 a 182 i 
disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text  refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, als 
articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990 i als articles 8 al 17 de les bases 
d’execució del pressupost 2021.

A  l'expedient  s'ha  d'especificar  l’aplicació  pressupostària  concreta  que  s'ha 
d'incrementar o crear i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat.

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

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

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

Vist l’informe del tècnic municipal corresponent de data 28 de maig de 2021 i 
l’informe favorable de l’interventor que consta a l’expedient.

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar inicialment l'expedient núm. 3 de modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit i finançat amb Baixa 
d’aplicacions pressupostàries de despeses, segons el següent detall: 

Aplicacions pressupostàries de despeses: 

2021-232-231-48101  Solidaritat  i  Coop.:  Conveni  associació  SVH-SAHARA, 
per import de 4.500 € 

Finançament : 

Crèdit negatiu a l’aplicació pressupostària de despesa 

2021 232 231 22699 Solidaritat i Coop. Material Divers, import 4.500 € 

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
al e-Tauler de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, durant el termini de 15 
dies hàbils. 

Tercer.- Que un cop transcorregut el termini d'exposició al públic a l'efecte de 
reclamacions i al·legacions, previst als article 169 i 177 del Text Refós de la Llei 
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  sense  que  s'hi  hagi  interposat  cap 
reclamació  o  al·legació,  s'entengui  definitivament  aprovat  l'expedient  de 
modificacions de crèdit núm. 3 de modificació de crèdits mitjançant Suplement 
de crèdit.
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7.0.0 EDUCACIÓ

7.0.1  Aprovar  la  segona  pròrroga  del  contracte  de  la  concessió 
administrativa dels serveis de l'escola-bressol municipal l'Alegria de Sant 
Vicenç dels Horts. (G0412016000021)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 18 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (7) i  Cs (3) i  l’abstenció de 
SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes 
legals.

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

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

En data 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la primera 
pròrroga per un any, fins el 2 d’agost de 2021, del contracte de la concessió 
administrativa del servei de l'escola bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç 
dels Horts. Aquest acord es va ratificar al Ple Municipal de data 17 de setembre 
de 2020.

En data 12 de maig de 2021, l’empresa Suara Cooperativa, SCCL, presenta 
una instància en el registre municipal d’aquest Ajuntament on manifesten el seu 
interès en prorrogar el contracte per segon any.

En data 4 de juny de 2021, la tècnica del departament d’Educació ha emès 
informe que es transcriu a continuació: 

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

Qui l’emet i el signa: Belén Sanz Pérez
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Antecedents: 

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

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

En  data  3  d’agost  de  2017  es  va  signar  el  contracte  regulador  de  la  concessió  
administrativa dels serveis de l’escola-bressol municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels  
Horts, les prestacions corresponents al present servei s’iniciaran a la formalització del  
present contracte i tindrà una durada de tres (3) anys. D’acord amb el que preveu  
l’article 303.1 del TRLCSP, el contracte es podrà prorrogar de mutu acord, sense que  
la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de cinc (5) anys,  
pròrrogues aprovades d’any en any. 

En data 30/07/2020, la Junta de Govern Local va aprovar la primera pròrroga per un  
any, fins el 2 d’agost de 2021, del contracte de la concessió administrativa del servei  
de l'escola bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts. Aquest acord es va  
ratificar al Ple Municipal de data 17/09/2020. 

Consideracions tècniques: 

La valoració del  servei  prestat  per l’empresa SUARA,  SCCL,  durant  el  període de  
temps  de  durada  del  contracte  ha  estat  de  total  satisfacció  per  a  la  Regidoria  
d’Educació.  El  Servei  educatiu  prestat  ha  estat  d’alta  qualitat.  El  resultat  de  les  
enquestes de satisfacció que es fan cada curs a les famílies usuàries així ho avala.
 
D’altra banda, el compliment dels acords contractuals establerts ha estat molt acurat.  
El nivell de coordinació tant amb la direcció de l’escola com amb els serveis centrals  
ha estat sempre satisfactori. La Gestió econòmica del servei també s’ha fet de manera  
rigorosa. S’han presentat sempre les liquidacions econòmiques dels diferents exercicis  
amb total claredat. 

En data  12 de  maig  de  2021,  l’empresa  Suara Cooperativa,  SCCL,  presenta  una  
instància en el registre municipal d’aquest Ajuntament on manifesten el seu interès en  
prorrogar el contracte per segon any. 

Atès que l’Escola Bressol Municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels Horts és un centre  
de titularitat municipal i de gestió indirecta, que és un centre educatiu que imparteix el  
primer cicle d’educació infantil des de setembre del 2008 i que te l’autorització oficial  
de la Generalitat de Catalunya.
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Atès que tenim autoritzades, 74 places autoritzades per la Generalitat de Catalunya a  
l’Escola Bressol Municipal l’Alegria i 41 places a l’Escola Bressol El Petit Mamut. 
Atès que les escoles bressol tenen com a finalitat proporcionar als infants situacions  
educatives, lúdiques, socials i sanitàries que afavoreixin la seva autonomia personal i  
la seva integració social; relacionant-se tant amb infants com amb adults, observar i  
descobrir el seu propi entorn i adquirir valors i hàbits i pautes de conducta. 

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

Es proposa: 

Vist  que la  primera  pròrroga al  contracte  finalitza  el  proper  2  d’agost  de 2021 es  
proposa presentar al Ple Municipal, la proposta d’aprovació de la segona pròrroga per  
un any,  fins  el  2  d’agost  de 2022,  de la  concessió  administrativa  dels  serveis  de  
l’escola-bressol municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels Horts, i per tant disposar de la  
despesa de 214.858,82€ import exempt d’IVA a l’empresa Suara, SCCL amb càrrec a  
la partida pressupostaria 2021 421 326 22706: Contracte Gestió EBM Alegria i altres.” 

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

Consta informe jurídic del secretari accidental de la corporació que s’adjunta a 
l’expedient. 

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

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

ACORDS

Primer.  Aprovar  la  despesa,  en  base  a  l’informe  emès  per  l’interventor 
municipal, per un import de 78.130,48 € import exempt d’IVA (RC:21/2927) per 
a l’exercici 2021 i al compromís de consignació pressupostària per import de 
136.728,34 € import  exempt d’IVA per  a l’exercici  2022,  total  214.858,82 €, 
import exempt d’IVA 

Segon. Aprovar la segona pròrroga per un any, fins el 2 d’agost de 2022, del 
contracte de la concessió administrativa dels serveis d’escola-bressol municipal 
l’Alegria  de Sant  Vicenç dels  Horts,  adjudicat  a  favor  de l’empresa SUARA 
SERVEIS, SCCL, per un import de 214.858,82€ import exempt d’IVA.

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

8.0.1 Aprovar la pròrroga del contracte de concessió administrativa per a 
l’explotació  del  bar  de  la  piscina  d’estiu  Sant  Antoni  -  La  Blava. 
(G0422014000024)

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. En la votació d’aquest punt, es troba absent de la sala el Sr.  
Arnau Mata de Casademunt, regidor del grup municipal JuntsxSVH-ERC-AM

Expedient número: G0422014000024 Concessió de les instal·lacions del bar-
restaurant de la piscina descoberta.
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  pròrroga  del  contracte  de  concessió 
administrativa per a l’explotació del bar de la piscina d’estiu Sant Antoni - La 
Blava.

En Ple Municipal de data 9 de maig de l’any 2006 es va aprovar l’adjudicació de 
la concessió administrativa per a l’explotació del Bar de la piscina d’estiu Sant 
Antoni – La Blava, a favor de l’empresa Inversiones Milmo, SL, representada 
pel Sr. José Motos Pérez. 

En data 5 de juny de 2006 es va signar el contracte de la concessió del bar-
restaurant de la piscina municipal de Sant Antoni – La Blava.

En data 20 de desembre de 2006 el Ple municipal va acordar que l’empresa 
Inversiones Milmo, SL podia concertar amb tercers l’execució de prestacions 
accessòries previstes en l’adjudicació del servei de bar-restaurant de la piscina 
municipal d’estiu La Blava.

En  data  29  de  març  de  2007  el  senyor  José  Motos  Pérez  va  presentar 
mitjançant  instància  contracte  privat  en  el  què  el  senyor  Diego  Mauricio 
Jaramillo,  actual  administrador  de  Inversiones  Milmo,  SL,  cedeix  al  senyor 
Motos l’explotació i  concessió administrativa del  bar-restaurant de la piscina 
municipal d’estiu “La Blava”. Tot i que no consta acceptació expressa per part 
de  la  Corporació  aquesta  relació  amb  l’empresa  concessionària  ha  estat 
directament amb el senyor  José Motos Pérez, acceptant tàcitament aquesta 
cessió (constitució garanties i diverses sol·licituds/comunicacions que consten 
a l’expedient).

Vist  l’informe  favorable  emès  pel  tècnic  del  departament  d’Esports,  que 
s’adjunta a l’expedient.
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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 a l’entrada en vigor de la present llei,  
es regiran pel que fa a les prorrogues per la normativa anterior.

Vist el redactat de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 
3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic, pel fet que la durada del contracte es superior a 
quatre anys, incloses les possibles pròrrogues, es considera que l’adjudicació 
correspon a Ple.

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

ACORDS

Primer. Aprovar la pròrroga per fins el 2 de novembre de 2021 del contracte de 
concessió administrativa per a l’explotació, del Bar de la piscina d’estiu Sant 
Antoni – La Blava, a favor del Sr. José Motos Pérez

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,  es  a  dir, 
certificacions administratives, emeses per l’òrgan competent, d’estar al corrent 
de les seves obligacions tributàries i del compliment de les obligacions amb la 
seguretat social.

En el 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.

Segon.  Traslladar aquest acord a l’interessat i  comunicar-ho al departament 
d’Economia de l’Ajuntament.

8.0.2 Ratificar el decret 2021LLDR000851 de rectificació d’error material 
en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  contracte 
d’explotació, en la modalitat de concessió de serveis, del servei de bar 
cafeteria amb terrassa del camp de futbol de La Barruana aprovat pel Ple 
en sessió ordinària de data 20 de maig de 2021(CTRE2021000001)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 12 vots a favor dels grups 
municipals, PSC-SVP (8),  Cs (3) i SVCP (1)  i l’abstenció de JUNTSxSVH-
ERC-AM  (6)  acorda  aprovar  la  proposta  de  resolució  transcrita  a  tots  els 
efectes legals. En la votació d’aquest punt, es troba absent de la sala el Sr.  
Arnau Mata de Casademunt, regidor del grup municipal JuntsxSVH-ERC-AM i 
el Sr. Jordi Gil Dorado, regidor del grup municipal SVCP. 



Ple 17/06/2021

Expedient número: CTRE2021000001 Contractació,  mitjançant procediment 
restringit, de l’explotació, en modalitat de concessió de serveis, del servei de 
bar-cafeteria amb terrassa del camp de futbol de La Barrruana.
Tràmit relacionat: Ratificar el decret 2021LLDR000851 de rectificació d’error 
material  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  contracte 
d’explotació, en la modalitat de concessió de serveis, del servei de bar cafeteria 
amb terrassa del camp de futbol  de La Barruana aprovat pel  Ple en sessió 
ordinària de data 20 de maig de 2021

Per  decret  2021LLDR000851  de data  7  de juny de  2021  es  va  aprovar  la 
rectificació d’error material en el plec de clàusules administratives particulars 
del contracte d’explotació, en la modalitat de concessió de serveis, del servei 
de bar cafeteria amb terrassa del camp de Futbol de La Barruana aprovat pel  
Ple en sessió ordinària de data 20 de maig de 2021

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

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

ACORDS

Únic: Ratificar el decret d’alcaldia 2021LLDR000851 de data 7 de juny de 2021 
d’aprovar la rectificació d’error material en el plec de clàusules administratives 
particulars del contracte d’explotació, en la modalitat de concessió de serveis, 
del servei de bar cafeteria amb terrassa del camp de Futbol de La Barruana 
aprovat pel Ple en sessió ordinària de data 20 de maig de 2021, que transcrit 
literalment diu així:

“Expedient  número:  CTRE2021000001  contractació,  mitjançant  procediment  
restringit,  de l’explotació,  en modalitat  de concessió de serveis,  del  servei  de bar-
cafeteria amb terrassa del camp de futbol de La Barrruana. 
Tràmit relacionat: Rectificació d’error material en el plec de clàusules administratives  
particulars  del  contracte  d’explotació,  en la  modalitat  de concessió  de serveis,  del  
servei de bar cafeteria amb terrassa del camp de futbol de La Barruana aprovat pel  
Ple en sessió ordinària de data 20 de maig de 2021

En data 20 de maig de 2021, el Ple municipal va acordà, entre d’altres, aprovar l’inici  
de la licitació del contracte de l’explotació, en modalitat de concessió de serveis, del  
servei de bar-cafeteria amb terrassa del camp de futbol de La Barrruana, així com la  
documentació  contractual,  i  concretament  cal  destacar  en  el  plec  de  clàusules  
administratives particulars allà on digui:

“ *******

Valor estimat del contracte
 
*******



Ple 17/06/2021

Anys
VE 
Prestació/anual 

VE eventuals 
pròrrogues

VE 
modificacions 
previstes

VE  altres 
conceptes

Suma

2021 22.700 € 22.700 €
2022-
2041

68.100 €/a 1.293.900 €

2042 45.400 € 45.400 €
TOTAL 1.021.500 € 681.000 € 1.362.000 €

****” 

De l’informe emès pel Tècnic del Departament d’esports es desprèn la necessitat de  
modificar el paràgraf descrit anteriorment, proposant rectificar la descripció, per tal de  
que consti el següent:

“ *******

Valor estimat del contracte 

*******

Anys
VE 
Prestació/anual 

VE eventuals 
pròrrogues

VE 
modificacions 
previstes

VE  altres 
conceptes

Suma

2021 22.700 € 22.700 €
2022-
2041

68.100 €/a 1.293.900 €

2042 45.400 € 45.400 €
TOTAL 1.362.000 € 1.362.000 €

****” 

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 se celebri a la Corporació

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  
2021LLDR000697 d'11 de maig de 2021, publicat en el BOP de 19 de maig de 2021,

RESOLC:

Primer.- Rectificar d’ofici, de conformitat amb el que determina l’article 109.2 de la Llei  
39/2015, d’1 d’octubre i en base a l’informe emès pel Tècnic del Departament d’Esport  
i que s’adjunta a la present resolució, el plec de clàusules administratives particulars  
del contracte d’explotació, en la modalitat de concessió de serveis, del servei de bar  
cafeteria amb terrassa del camp de futbol de La Barruana aprovat pel Ple en sessió  
ordinària de data 20 de maig de 2021, per tal que el que consti sigui :
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“ *******

Valor estimat del contracte 

*******

Anys
VE 
Prestació/anual 

VE eventuals 
pròrrogues

VE 
modificacions 
previstes

VE  altres 
conceptes

Suma

2021 22.700 € 22.700 €
2022-
2041

68.100 €/a 1.293.900 €

2042 45.400 € 45.400 €
TOTAL 1.362.000 € 1.362.000 €

****”

Segon.- Ratificar aquesta rectificació al proper Ple que se celebri a la Corporació

Tercera.- Fer les publicacions adients per la tipologia de contracte i tornar a iniciar el  
termini de presentació de propostes a la licitació, que serà de 15 dies naturals, des de  
l’endemà de la seva publicació.”

9.0.0 AGRICULTURA

9.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Consell 
Comarcal, Unió de Pagesos, Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya 
per al  desenvolupament  i  governança del  projecte espai  test  agrari  de 
Sant Vicenç dels Horts. (COVN2021000006)

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: COVN2021000006,  relatiu  al  conveni  de  col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat,  Consell  Comarcal,  Unió de Pagesos, Associació d'Iniciatives 
Rurals de Catalunya, per al desenvolupament i governança del projecte espai 
test agrari de Sant Vicenç dels Horts
Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts  i  el  Consorci  del  Parc Agrari  del  Baix Llobregat,  
Consell  Comarcal,  Unió  de  Pagesos,  Associació  d'Iniciatives  Rurals  de 
Catalunya per al desenvolupament i governança del projecte espai test agrari 
de Sant Vicenç dels Horts.
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En  data  7  de  maig  de  2021  es  va  aprovar  per  decret  d’alcaldia 
(2021LLDR000689) el  projecte Espai  Test Agrari  de Sant Vicenç dels Horts 
amb l’objectiu generar oportunitats per al relleu agrari i la incorporació de nova 
pagesia al sector agrari local.

Per  tal  de  portar-ho  a  terme  s’ha  redactat  un  esborrany  de  conveni,  amb 
l’objectiu  de desenvolupar  el  projecte Espai  Test  Agrari  de Sant  Vicenç els 
Horts  i  treballar  per  garantir  la  continuïtat  de  les  explotacions  agràries, 
preservar el patrimoni agrícola local, la consolidació i viabilitat de les empreses 
del sector i, sobretot, la incorporació de nous actius (nova pagesia), i així poder 
fer front a la manca de relleu.

L’objectiu principal que es vol aconseguir amb la signatura d’aquest conveni es 
promoure i facilitar la incorporació de nova pagesia al sector agrari, oferint un 
entorn favorable per testar nous projectes agraris i oferir suport integral per la 
seva posada en marxa. El projecte ofereix la oportunitat de posar a prova un 
projecte agrari, acompanyant a les persones emprenedores en tot el procés,  
guiant-los en l'autoavalució de les seves capacitats i  habilitats i  facilitant-los 
eines per a la incorporació definitiva al sector.

Aquest Ajuntament té la necessitat de comptar amb la col·laboració de diverses 
administracions públiques i entitats per implementar i desenvolupar el projecte 
Espai Test Agrari de Sant Vicenç dels Horts.

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

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

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

Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer  
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.
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Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els 
convenis que afectin  terceres persones,  els  que comportin  una alteració  de 
l’exercici  de les competències de les administracions,  organismes o entitats 
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per 
llei  o  per  reglament  només  són  eficaços  si,  un  cop  signats,  són  publicats 
íntegrament  en  els  diaris  o  butlletins  oficials  corresponents  de  les 
administracions implicades.

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

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

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

Atès  el  que  es  desprèn  de  l’informe  d’Intervenció  que  s’acompanya  a 
l’expedient.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Consell  
Comarcal, Unió de Pagesos, Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, en 
virtut  del  qual  es  regula  l’establiment  de  les  línies  de  col·laboració  i  
compromisos entre les entitats signants per a la realització i desenvolupament 
del projecte Espai test agrari de Sant Vicenç dels Horts, tot això d’acord amb el 
text de la minuta del conveni que s’adjunta a l’acord.

Segon.-  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  un  import  de  10.000  €,  amb 
assignació a la  partida pressupostària  101 419 22706 Agricultura:  Serveis  i  
dinamització de la pagesia.

Tercer.-  Notificar  aquesta  Resolució  al  Consorci  del  Parc  Agrari  del  Baix 
Llobregat,  Consell  Comarcal,  Unió  de  Pagesos  i  a  l’Associació  d'Iniciatives 
Rurals de Catalunya, adjuntant-li  amb la notificació un exemplar del conveni 
que s’aprova per aquesta Resolució, el  qual haura de ser retornat a aquest 
Ajuntament  degudament  formalitzat  amb  les  signatures  dels  diferents 
representants de les administracions i entitats signants i de la persona titular de 
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la Secretaria de les administracions signants, 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 les diferents administracions i entitats signants del text 
del conveni en tots els seus termes, significant als citats, 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 de les administracions i entitats participants.

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

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

Sisè.-  Comunicar  el  present  acord  al  Departament  d’Intervenció,  i  al 
Departament d’Agricultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

9.0.2  Aprovació  de  l’addenda  del  Conveni  de  Col·laboració  entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, per a la millora de les infraestructures i serveis agraris del 
municipi, relatiu al Pla de Treball corresponent a les actuacions i millores 
de l’any 2021. (COVN2020000012)

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

Expedient  número: COVN2020000012 Conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat  per  la  millora  de  les  infraestructures  i  dels  serveis  agraris  del 
municipi. 
Tràmit relacionat: Aprovació de l’addenda del Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, per a la millora de les infraestructures i serveis agraris del municipi, 
relatiu al Pla de Treball corresponent a les actuacions i millores de l’any 2021
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Atès que aquest Ajuntament té la necessitat de comptar amb la col·laboració 
pel  que fa  a  la  millora  de  les  infraestructures  i  dels  serveis  agraris  per  tal  
mantenir, preservar i millorar l’espai agrari del municipi i les seves funcions.

La consolidació,  foment i  millora de l’activitat  agrària professional,  impulsant 
programes i actuacions que permetin preservar els valors i funcions de l’espai 
agrari figuren entre els principals objectius de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i  el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i  que hi ha una clara 
concurrència  entre  els  objectius  d’ambdues  administracions,  la  qual  cosa 
possibilita l’establiment d’un marc de col·laboració.

Entre les competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts hi figura, 
segons  el  decret  d’alcaldia  d'estructura  política  municipal  i  sistema  de 
delegacions  de  l'Alcalde  en  favor  de  les  tinentes  i  tinents  d’alcaldia 
(2021LLDR000697 d’11 de maig), la promoció agrícola i les activitat destinades 
a la preservació de l’entorn agrícola i la tramitació de sol·licituds de llicències o 
permisos  de  competències  supramunicipals,  en  matèries  pròpies  del 
departament.

En  data  15  d’octubre  de  2020,  el  Ple  municipal  aprovà  el  Conveni  de 
col·laboració entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, per a la millora de les infraestructures i dels serveis 
agraris  del  municipi  (2020-2023).  El  desplegament  d’aquest  conveni  de 
col·laboració  es  concreta  de  manera  anual  o  plurianual,  com  addendes  al 
mateix,  fins  un  màxim  de  4  amb  data  màxima  de  31  de  desembre  2023, 
acordats entre el Consorci del Parc Agrari i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i que es tramitaran com a Plans de Treball.

Les actuacions que es desenvoluparan posteriorment en els Plans de Treball  
es proposaran a partir del diàleg i la negociació amb el Consell Agrari Local. De 
la mateixa manera, els Plans de Treball haurà de ser posada en coneixement 
del Consell Agrari o òrgan de Participació Agrària Municipal, i aprovada pels  
òrgans corresponents del Consorci i de l’Ajuntament convertint-se en el Pla de 
treball.

El Consell Agrari Local de Sant Vicenç dels Horts es va constituir en data 28 
d’octubre  de 2019 i  des  de llavors  es  reuneix  de  manera  ordinària  cada 3 
mesos. És en aquest òrgan on s’ha treballat la proposta de Pla de Treball per 
l’any 2021 i on s’abordarà la preparació de les propostes dels plans de treball  
dels anys successius mentre el conveni sigui vigent.

Les  actuacions  recollides  en  els  Plans  de  Treball  entre  el  Consorci  i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts fan referència preferentment a serveis 
de millora i inversions en equipaments i infraestructures i es realitzaran dins de 
l’àmbit del Parc Agrari definit pel Pla Especial de Protecció i Millora del Parc 
Agrari del Baix Llobregat. 
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L’execució de les actuacions esmentades en el marc del present Pla de Treball 
van a càrrec de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci el Parc 
Agrari  del  Baix  Llobregat,  i  ambdues  administracions  n’assumeixen 
respectivament la redacció dels projectes i la contractació de les actuacions 
corresponents en base al que estipula el Pla de Treball.

El Pla de Treball pel període 2021 de vuitanta-set mil cinc-cents cinquanta-un 
euros amb cinquanta-tres cèntims (87.551,53 €) (IVA inclòs).

El Consorci del Parc Agrari durà a terme actuacions per un valor, d’acord al Pla 
de treball  pel període 2021, de trenta-tres mil  cinc-cents seixanta-cinc euros 
amb setze cèntims (33.565,16 €) (IVA inclòs).

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts durà a terme actuacions per un valor 
d’acord  al  Pla  de  Treball  pel  període 2021 de  cinquanta-dos mil  dos-cents 
trenta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (52.239,26 €) (IVA inclòs).

L’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  farà  efectiva  aquesta  despesa 
mitjançant  l’aplicació  pressupostària  següent:  20302  419  22706  Agricultura: 
Serveis  i  dinamització  de  la  pagesia  (9.390,33 €),  2021 301 171 210 Medi 
Ambient i sost: Conservació i mant. zones verdes (32.901,40 €), 2021 301 172 
464 Medi Ambient i sost: Aportacions AMB manteniment espai fluvial (6.500 €) i  
20210 1532 210 Serveis Municipals. Manteniment vies públiques (3.447,53 €).

Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic, 
caràcter no contractual de l’activitat, que s’adjunta a l’expedient, en compliment 
de  l’article  111  de  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com article 47 
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Atesa la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
l’administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua 
d’acord  amb  els  principis  d’eficàcia,  jerarquia,  descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.

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

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



Ple 17/06/2021

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

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

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

Atès que la minuta de l’addenda del conveni a subscriure reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l’article 308 del ROAS.
Atès  el  que  es  desprèn  de  l’informe  d’Intervenció  que  s’acompanya  a 
l’expedient

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a la 
millora de les infraestructures i serveis agraris del municipi,  relatiu al Pla de 
Treball corresponent a les actuacions i millores de l’any 2021, tot això d’acord 
amb el text de la minuta del conveni. 

Segon.-  Facultar  al  senyor  Xavier  Gómez Álvarez,  sisè tinent  d’Alcaldia  de 
l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels  Horts  per  a  la signatura de l’addenda del 
conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Tercer.-  Notificar  aquesta  Resolució  al  Consorci  del  Parc  Agrari  del  Baix 
Llobregat,  adjuntant-li  amb  la  notificació  d’un  exemplar  del  conveni  que 
s’aprova per aquesta Resolució, el qual haurà de ser retornat per al Consorci 
del  Parc  Agrari  del  Baix  Llobregat  a  aquest  Ajuntament  degudament 
formalitzats amb les signatures del  President/a  i  de la  persona titular  de la 
Secretaria del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i demanant-li que 
enviï  a  aquest  Ajuntament  certificació  acreditativa  del  corresponent  acord  o 
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resolució  administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent, 
referent a l’acceptació per part de la Corporació del Consorci del Parc Agrari  
del Baix Llobregat del text de l’addenda del conveni en tots els seus termes, 
significant  a  la  citada Consorci  del  Parc  Agrari  del  Baix  Llobregat  que,  per 
aplicació del que disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el  
conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels 
legals representants d’ambdues entitats participants.

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

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

Sisè.-  Comunicar  el  present  acord  al  Departament  d’Intervenció,  al 
Departament d’Agricultura, al Departament de Medi Ambient i al Departament 
de Serveis Municipals.

10.0.0 HABITATGE SOCIAL

10.0.1  Acceptar  l’encomanda  de  gestió  efectuada  per  l’Agencia  de 
l’Habitatge de Catalunya per l’assumpció de l’assessorament i gestió de 
serveis  en matèria d’habitatge,  per mitjà de l’Oficina Local  d’Habitatge, 
per a l’any 2021 (COVN2021000010)

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: COVN2021000010,  relatiu  al  conveni  de col·laboració i 
d’encàrrec de gestions entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya per a l’Oficina Local d’Habitatge per a l’any 2021.
Tràmit relacionat: Acceptar l’encomanda de gestió efectuada per l’Agencia de 
l’Habitatge de Catalunya per l’assumpció de l’assessorament i gestió de serveis 
en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge, per a l’any 2021

Vist  que  en  data  17  de  maig  de  2021  la  Regidora  d’habitatge  social  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya comptar amb el seu suport per tal que donar assessorament i 
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prestació  de  serveis  en  matèria  d’habitatge,  mitjançant  el  conveni  de 
col·laboració i encàrrec de gestió per constituir l’Oficina Local d’habitatge de 
Sant Vicenç dels Horts, durant l’any 2021.

Vista la necessitat que té aquest Ajuntament de comptar amb col·laboració i 
finançament  pel  desenvolupament  de  la  prestació  de  serveis,  en  matèria 
d’habitatge al municipi, i facilitar d’aquesta forma a la ciutadania proximitat en 
les seves gestions i millors serveis relatius a l’habitatge.

Vist  que amb aquesta  encomanda de gestió  i  signatura  del  conveni  es  vol 
portar a terme la realització d’activitats de caràcter material o tècnic que són 
competència  de  la  Generalitat,  en  relació  amb  matèria  d’habitatge,  i  que 
aquesta  encomanda  de  gestió  a  una  altra  Administració,  en  aquest  cas 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, és produeix per raons d’eficàcia.

Vist que l’esmentada encomanda de gestió quedarà regulada en un conveni de 
col·laboració entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç  dels  Horts  així  com els  compromisos  econòmics,  i  que  s’adjunta  a 
l’expedient.

Vist que la Llei 18/2007, del Dret a l’habitatge, estableix que els ens locals, sota 
el  principi  d’autonomia  per  a  la  gestió  de  llurs  interessos,  exerceixen  les 
competències d’habitatge d’acord amb el que estableixen la legislació de règim 
local, la legislació urbanística i aquesta llei, 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, ja que el conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges 
destinats a polítiques socials es configura com un servei d’interès general per a  
assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.
Atès que d’acord amb el Capítol V del Decret 75/2014, del Pla per al Dret a 
l’habitatge, les Oficines locals d’habitatge són òrgans de les administracions 
locals  que  s’estableixen  en  els  diferents  àmbits  territorials  mitjançant  un 
conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat d’aproximar 
gestions  i  serveis  d’habitatge  a  la  ciutadania,  i  s’hi  estableix  les  finalitats  i  
modalitats  dels  convenis a subscriure amb la Generalitat  de Catalunya,  així 
com les funcions,  formalització,  execució,  forma de control  i  seguiment,  als 
efectes de donar compliment a allò previst a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic.

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

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

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

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

De conformitat amb el que disposa d’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de  règim jurídic  del  sector  públic  que  regula  els  encàrrecs  de  gestió  entre 
diferents administracions i en el que s’estableix que la realització d’activitats de 
caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic 
de  la  mateixa  Administració  o  d’una  altra,  sempre  que  entre  les  seves 
competències estiguin aquestes activitats,  per raons d’eficàcia o quan no es 
posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les.

Vist que aquest encàrrec de gestió no té per objecte prestacions pròpies dels 
contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic ni suposa la 
cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que l’encarrega dictar tots els 
actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s’integri  
l’activitat material concreta objecte d’encàrrec. 

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

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

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

Vist l’informe del Secretari accidental de la Corporació de data 8 de juny de 
2021.
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Vista la memòria justificativa emèsa per la Tècnica d’habitatge social de data 7 
de juny de 2021.

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

ACORDS

Primer.- Acceptar l’encomanda de gestió efectuada per l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya per l’assumpció de l’assessorament i gestió de serveis en matèria 
d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge per a l’any 2021, i que ve 
regulada en el conveni que s’adjunta a l’expedient.

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

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

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

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

11.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
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11.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts x Sant 
Vicenç i PSC-Sant Vicenç en Positiu, per a declarar Sant Vicenç dels Horts 
municipi amic de la lactància materna.(M2412021000020)

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:  M2412021000020 Per a declarar Sant Vicenç dels Horts 
municipi amic de la lactància materna. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts 
x Sant Vicenç i PSC-Sant Vicenç en Positiu, per a declarar Sant Vicenç dels 
Horts municipi amic de la lactància materna.

La llet materna és el millor aliment per al nadó i afavoreix el vincle afectiu entre 
mare i infant. Tant l’Organització Mundial de la Salut (OMS), com el Fons de les 
Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), l’Acadèmia Americana de Pediatria 
i l’Associació Espanyola de Pediatria recomanen l’alletament matern exclusiu 
durant  els  primers 6 mesos de vida de l’infant.  A partir  d’aquest  moment,  i  
mantenint l’alletament matern fins als 2 anys d’edat o més, o bé fins que mare i  
infant ho decideixin, serà necessari afegir gradualment nous aliments per tal de 
facilitar uns nivells de desenvolupament i de salut adequats.

De  fet,  a  més  dels  beneficis  per  al  nadó  (protecció  enfront  d’infeccions  i 
al·lèrgies, reducció del risc de mort sobtada, etc.), l’alletament matern també té 
avantatges per  a  la  mare:  l’ajuda en la  recuperació física després del  part,  
redueix el risc de patir càncer de mama i  d’ovari,  i  també de tenir anèmia i 
osteoporosi, entre d’altres patologies (Guia de l’Agència de Salut Pública de  
Catalunya  “Recomanacions  per  a  l’alimentació  en  la  primera  infància.  
Generalitat de Catalunya).

La lactància materna és una qüestió  de salut,  no només física,  sinó també 
mental  com reconeixen institucions com  l’Instituto  Europeo de Salud Mental  
Perinatal,  Sociedad  Marcé  Española  (MARES),  Asociación  Española  de 
Psicología Perinatal, etc. I com a qüestió de salut global ens implica a tots i  
totes, ja que protegint i fomentant la lactància materna aconseguim societats 
més sanes i saludables, i reduïm la despesa en salut pública.

El  dret  a la lactància materna s’ha de poder garantir  arreu i  per suposat al 
nostre  municipi,  per  aquesta  raó  hem  d’agafar  el  compromís  de  protegir, 
promocionar i donar suport a la criança i a la lactància materna.

Cal subratllar la importància de sentir‐se acompanyades en l’etapa de maternar 
i per aquest motiu hem de vetllar per a què Sant Vicenç dels Horts es puguin 
crear  i  disposar  d’espais  on  reunir‐se per  intercanviar  experiències.  Com a 
municipi ens toca facilitar-hi els espais i els recursos que necessitin.
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Atès  que  els  governs  locals  poden  utilitzar  les  seves  competències  per 
cooperar a favor d’una major igualtat. El feminisme és una oportunitat perquè 
tots i totes, homes i dones, comencem a viure d’una altra forma les nostres 
ciutats i la convivència que en elles s’hi produeix, exercint la igualtat de manera 
efectiva en tots els aspectes de la vida.

Atès que l’Ajuntament dels Horts en el Ple 6/2018 de data 21 de juny de 2018 
es va declarar Municipi Feminista

Atès que en el mateix Ple es va adherir a la Carta europea per a la igualtat de  
dones i homes a la vida local, que recull com un dels principis fonamentals a la 
Unió Europea, amb l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 
1999, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les  
unes i els altres com un objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i  
accions de la Unió i dels seus membres.

Atès que  L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va assumir com a propi el 
Decàleg  per  a  la  construcció  de  ciutats  feministes  per  tal  d’implementar 
progressivament a Sant Vicenç dels Horts les mesures que s’hi proposen en 
aquell  catàleg,  dedicant-hi  els  recursos  necessaris  per  fer  efectives  les 
polítiques feministes i d’equitat, tal com diu L’Estatut de Catalunya que recull al 
Títol I, article 19.1. què : totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament  
de  llur  personalitat  i  capacitat  personal,  i  a  viure  amb  dignitat,  seguretat  i  
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació.

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

ACORDS

1.Proclamar  Sant  Vicenç  dels  Horts  municipi  amic  de  la  lactància 
materna. Implicant que als diferents serveis, equipaments i espais públics del 
municipi, sigui normal i acceptat donar el pit, com no podria ser d’una altra 
manera.

2.Realitzar una campanya de sensibilització d’espais públics i  privats 
identificats amb un adhesiu, que convidi a les mares que alleten a entrar i fer 
ús del seu espai si és necessari, oferint si cal, una cadira, aigua i un espai on 
poder canviar el nadó en cas que sigui necessari.

3.Promoure  la  creació  de  sales  de  lactància  materna  als  centres  de 
treball,  i empreses del municipi, editant un guia on s’expliqui com hauria de 
ser una sala de lactància i el beneficis.

4.Vetllar per a que cap dona es senti discriminada pel fet de donar el pit al 
seu nadó o fill/a més gran quan sigui i on sigui.
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5.Incorporar la perspectiva de la lactància materna en la revisió i creació de 
futures normatives i reglament municipals. 

6.Col∙laborar  amb  centres  sanitaris  i  entintats  del  municipi  com  “Criem 
Castellar”  per  a  difondre  la  lactància  materna,  promocionant‐la  i  donant 
suport a actes de difusió i sensibilització.

7.Acordar  amb  els Centre d’Atenció Primària de la nostra localitat,  dur a 
terme  una  campanya  periòdica  d'informació,  suport  i  difusió  sobre  la 
Lactància Materna.

8.Instar al Ministeri de Drets Socials del Govern de l'Estat a que presenti 
un projecte de llei  de modificació de Reial  Decret pel qual s'aprovi el  text 
refós  de  la   llei  de  l'Estatut  dels  treballadors,  amb  l'objectiu  d'ampliar  el 
període del permís per maternitat a sis mesos com a mínim.

9.Traslladar  el  contingut  d'aquesta  moció  a  les  entitats  de  dones  del 
municipi, als Ajuntaments propers limítrofs, a les patronals del Baix Llobregat, 
a l’associació d’empresaris del municipi, al CAP, als centres mèdics privats 
de Sant Vicenç dels Horts i al  Ministeri de Drets Socials del Govern de 
l'Estat per donar-li difusió.

11.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts x Sant 
Vicenç per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri 
a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (M2412021000021)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 10 vots a favor dels grups 
municipals JUNTSxSVH-ERC-AM (7) i Cs (3) i l’abstenció de PSC-SVP (8) i 
SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes 
legals.

Expedient  número:  M2412021000021 Per  a  la  incorporació  del  permís 
retribuït de menstruació i climateri a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts 
x  Sant  Vicenç  per  a  la  incorporació  del  permís  retribuït  de  menstruació  i 
climateri a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la  
menstruació, és a dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat  
d’invisibilitzar durant dècades. De fet entre un 1% i un 15% de les persones que 
pateixen  dismenorrea,  pateixen  dolors  molt  intensos  i  invalidants  que  les 
incapacita temporalment. 
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Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que 
no ho és i  menys  quan impedeix desenvolupar amb normalitat  la teva vida 
quotidiana.  La  pressió  social  provoca  que  les  persones  que  pateixen  dolor 
menstrual hagin d’amagar-lo i fer veure que no passa res, però la realitat és 
que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el  
desenvolupament habitual de les seves feines.

Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de 
discriminació laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat 
laboral, afectant directament a la bretxa laboral i significant un nou sostre de 
vidre dins les carreres laborals, així com a la seva economia. Disposar de fins a 
12  dies  l’any  reconeguts  per  tenir  cura  de  la  salut  relacionada  amb  la 
menstruació i climateri, en cas que es necessiti, té una conseqüència positiva 
en relació amb la reducció d’aquestes desigualtats. Trencar tabús relacionats 
amb la menstruació i el climateri és una mesura que permet seguir avançant en 
la fi de les desigualtats de gènere.

D’aquí la proposta d’alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un 
permís que doni cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea 
del Sud o Taiwan, que porten la capdavantera en aquesta temàtica i les seves 
treballadores fa anys que poden gaudir d’aquest permís en diferents formats.

Cada cop més les veus de col·lectius i moviments feministes que en reclamen 
la necessitat.  És el  cas de la Intersindical  CSC que ha iniciat  la campanya 
FORA TABÚS, GUANYEM DRETS: permís retribuït de menstruació i climateri, i 
que aquesta ja ha estat aprovada per l’Ajuntament de Girona.

Amb  la  voluntat  de  reconèixer  aquesta  situació  que  viuen  moltes  dones  i 
persones trans i no binàries, entenent que aquest permís és una primera passa 
en el camí cap al reconeixement d’aquest dret en la legislació pròpia, i atès que 
en qualsevol cas es tracta d’un permís voluntari, manifestem la necessitat que 
el nostre ajuntament inici els treballs preparatoris per fer possible l’aprovació 
d’aquest permís retribuït, d’almenys 8 hores al mes. De forma conjunta amb els 
agents responsables de negociar les característiques de la funció pública i dels 
llocs de treball de l’ajuntament, si és el cas, es manifesta la voluntat política de 
treballar la proposta, aprovar-la i així fer-la realitat el més aviat possible. 

Atès  que  els  governs  locals  poden  utilitzar  les  seves  competències  per 
cooperar a favor d’una major igualtat. El feminisme és una oportunitat perquè 
tots i totes, homes i dones, comencem a viure d’una altra forma les nostres 
ciutats i la convivència que en elles s’hi produeix, exercint la igualtat de manera 
efectiva en tots els aspectes de la vida. 

Atès que l’Ajuntament dels Horts en el Ple 6/2018 de data 21 de juny de 2018 
es va declarar Municipi Feminista 
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Atès que en el mateix Ple es va adherir a la Carta europea per a la igualtat de  
dones i homes a la vida local, que recull com un dels principis fonamentals a la 
Unió Europea, amb l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 
1999, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les  
unes i els altres com un objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i  
accions de la Unió i dels seus membres. 

Atès que  L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va assumir com a propi el 
Decàleg  per  a  la  construcció  de  ciutats  feministes  per  tal  d’implementar 
progressivament a Sant Vicenç dels Horts les mesures que s’hi proposen en 
aquell  catàleg,  dedicant-hi  els  recursos  necessaris  per  fer  efectives  les 
polítiques feministes i d’equitat, tal com diu L’Estatut de Catalunya que recull al 
Títol I, article 19.1. què : totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament  
de  llur  personalitat  i  capacitat  personal,  i  a  viure  amb  dignitat,  seguretat  i  
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació.

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

ACORDS

PRIMER.  Manifestar  el  compromís d’aquest  consistori  en incorporar  un nou 
permís retribuït de menstruació i climateri, dirigit a les dones i persones trans i  
no binàries treballadores d’aquesta  institució,  com a dret  perquè qui  pateixi  
aquest procés i ho necessiti s'hi pugui acollir.

SEGON. Instar la Junta de Govern del’Ajuntament, a la negociació col·lectiva, 
per tal de vehicular l’acord del nou permís retribuït de menstruació i climateri  
d’un mínim de 8 hores mensuals, amb la finalitat que sigui efectiu en el termini  
de 6 mesos. 

TERCER. Traslladar aquests acords a la representació unitària i sindical de les 
persones treballadores, a les entitats i plataformes feministes del municipi, i a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a l’Associació de Micropobles de Catalunya.

11.0.3 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts x Sant 
Vicenç pel tractament igualitari  i  el  reconeixement prioritari  de la dona 
respecte l'home en els espais públics i equipaments municipals de Sant 
Vicenç dels Horts (M2412021000022)
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En aquest punt marxa el regidor del grup municipal Junts per Sant Vicenç, el 
Sr. Francisco Manuel Infante Sánchez. 

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: M2412021000022 Tractament igualitari i el reconeixement 
prioritari  de  la  dona  respecte  l'home  en  els  espais  públics  i  equipaments 
municipals de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts 
x Sant Vicenç pel tractament igualitari i el reconeixement prioritari de la dona 
respecte l'home en els espais públics i equipaments municipals de Sant Vicenç 
dels Horts.

En els darrers anys,  el  moviment feminista ha pres força arreu dels Països 
Catalans. Cada vegada hi ha més consciència social per trobar els camins que 
ens condueixin a la igualtat real entre les persones a tots els nivells, tant en el  
cultural, com l’econòmic i com en el social. 

Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor 
d’una major igualtat. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes 
i dones, comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència 
que en elles s’hi produeix, exercint la igualtat de manera efectiva en tots els 
aspectes de la vida. 

A les dones i les identitats no binàries, sobretot a les transgressores, se’ns ha 
esborrat de la historia i se’ns han expropiat les referents.  Volem començar a 
construir espais que treguin de l’oblit patriarcal les nostres avantpassades. I fer-
ho llançant un missatge ven clar a les vicentines més joves: en el futur, les 
places i els carrers del seu poble podran portar el seu nom independentment 
del gènere que els hi  hagin assignat al  néixer.  Volem municipis feministes i 
antifeixistes. 

Cal que fem una política que fomenti la memòria històrica i la democràtica, així  
com la igualtat d’oportunitats, com a eines de dignificació igualitària i record per 
a  persones que hem estat  i  som un pilar  fonamental  del  desenvolupament 
social i hem estat i sovint encara som oblidades. Calen referents femenins no 
només als noms dels carrers, places i equipaments municipals, sinó en forma 
d’homenatge, que dibuixin un present i un futur sense discriminacions per a la 
mainada del municipi.

Atès que L’Ajuntament dels Horts en el Ple 6/2018 de data 21 de juny de 2018 
es  va  declarar  Municipi  Feminista,  amb  el  compromís  de  treballar  per  la 



Ple 17/06/2021

implementació  d’un  decàleg  de  polítiques  municipals  amb  perspectiva  de 
gènere. 

Atès que en el mateix Ple es va adherir a la Carta europea per a la igualtat de  
dones i homes a la vida local, que recull com un dels principis fonamentals a la 
Unió Europea, amb l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 
1999, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les  
unes i els altres com un objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i  
accions de la Unió i dels seus membres. 

Atès que  l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va assumir com a propi el 
Decàleg  per  a  la  construcció  de  ciutats  feministes  per  tal  d’implementar 
progressivament a Sant Vicenç dels Horts les mesures que s’hi proposen en 
aquell  catàleg,  dedicant-hi  els  recursos  necessaris  per  fer  efectives  les 
polítiques feministes i d’equitat. 

Atès que el punt punt 8 d’aquest decàleg diu: 
“...Comprometre’s  a  generar  genealogia  femenina  recuperant  la  memòria  
històrica i les contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi, enfortint les  
dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. Afavorir  l’ús dels  
noms de dona i noms d’espais de dones al nomenclàtor”. 
Volem  afegir  també  la  necessitat  de  potenciar  la  figura  de  les  dones  en 
qualsevol reconeixement a la via pública per la seva tasca de lluita en defensa 
dels  drets  socials,  culturals  i  de  referència  històrica.  Per  aquest  motiu,  cal 
reconèixer sense dubtes ni ambigüitats que les dones treballem i hem treballat  
pel país.
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts està compromès políticament 
amb l’equitat de gènere i que ha expressat la seva voluntat política de contribuir 
a la generació d'instruments per eradicar les desigualtats de gènere i millorar la 
vida de tothom. 

Atès que  l’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “  totes les 
dones  tenen  dret  al  lliure  desenvolupament  de  llur  personalitat  i  capacitat  
personal,  i  a  viure  amb  dignitat,  seguretat  i  autonomia,  lliures  d’explotació,  
maltractaments i de tota mena de discriminació ”, i que la Llei 17/2015, de 21 
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu preàmbul que “ el 
dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per  
a  la  democràcia  i  és  una necessitat  essencial  en una societat  democràtica  
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista ”.

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

ACORDS
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PRIMER.-  Instar l’Ajuntament de Sant Vicenç a que en qualsevol homenatge, 
reconeixement ó referència pública es tingui en compte l’equiparació de noms 
dedicats a dones i homes del municipi i es prioritzi la inclusió de la figura i noms 
de  dones  en  l’espai  públic,  per  sobre  de  qualsevol  altre  criteri  mentre  no 
s’assoleixi la paritat, consensuant i acceptant per al seu estudi noms de dones 
vicentines  i/o  baixllobregatines  destacades  (mestres,  llevadores, 
escriptores,  pageses,  infermeres,  pintores,  músiques,  científiques, 
emprenedores, alcaldesses, etc.), i dones rellevants en àmbits relacionats 
amb la Cultura i l’Art, la Ciència, l’Esport i la Política del país.

SEGON- Incloure una explicació biogràfica de la dona que dóna nom al carrer, 
plaça,  avinguda,  equipament  municipal  o  homenatjades  en  qualsevol  espai 
públic.

TERCER-  Donar  trasllat  d’aquests  acords  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al 
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació 
de Municipis de Catalunya.

11.0.4 Propuesta de resolución presentada por el grup municipal de Cs de 
rechazo al indulto a los políticos condenados por sedición y malversación 
de fondos públicos por los hechos ocurridos en Cataluña derivados del 
proceso separatista.(M2412021000023)

El President posa a votació aquest punt i  el  Ple per 16 vots en contra dels 
grups municipals PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (6) i SVCP (2) i els vots 
a favor de Cs (3) no acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient  número:  M2412021000023 Rechazo  al  indulto  a  los  políticos 
condenados por sedición y malversación de fondos públicos por los hechos 
ocurridos en Cataluña derivados del proceso separatista. 
Tràmit relacionat:  Propuesta de resolución presentada por el grup municipal 
de  Cs  de  rechazo  al  indulto  a  los  políticos  condenados  por  sedición  y 
malversación  de  fondos  públicos  por  los  hechos  ocurridos  en  Cataluña 
derivados del proceso separatista.

El  pasado mes de octubre de 2019 se dictó  sentencia en contra de varios 
políticos y cargos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y sus 
actos  propiciaron  una  crisis  institucional  sin  precedentes  en  España  que 
culminó con una declaración unilateral  de independencia, sin ningún tipo de 
efectividad  y  realizada  con  un  total  menosprecio  a  nuestra  Constitución,  el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña y el principio de soberanía nacional. Estas 
decisiones y  actos  comportaron para  estas  personas su  procesamiento  por 
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delitos  de  especial  gravedad  y  finalmente,  su  condena  por  los  delitos  de 
sedición y en algunos casos por malversación de fondos públicos. 

Desde el principio, las declaraciones de algunos dirigentes políticos del PSC 
con  grandes  responsabilidades  públicas,  manifestándose  favorables  a  la 
concesión de indultos en el caso de una sentencia condenatoria en contra de 
los  procesados,  como  así  fue,  comprometiendo  gravemente  el  principio  de 
independencia del Poder Judicial al advertir de una posible no ejecución de las 
sentencias en función de las estrategias políticas más favorables a algunos 
intereses partidistas.

También, las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de España de 
coalición  (PSOE y  Unidas Podemos)  indican un criterio  que puede resultar 
determinante  en  la  decisión  que  finalmente  se  adopte  en  relación  a  estos 
indultos, con la finalidad de mantener y asegurar la mayoría del Congreso de 
los Diputados, de la que forman parte partidos independentistas catalanes, así 
como  para  facilitar  la  relación  con  el  nuevo  Govern  de  la  Generalitat  de 
Cataluña, de carácter independentista i defensor de la vía unilateral.

La figura del indulto, en ningún caso, puede ser una medida para conseguir 
objetivos políticos ni  alterar el  sentido de una resolución judicial,  hecho que 
conllevaría un grave ataque al principio de separación de poderes que tiene 
que prevalecer en cualquier Estado de Derecho. 

Es necesario recordar que estas personas no han mostrado ningún tipo de 
arrepentimiento por los hechos por los que fueron condenados. El único que lo 
ha comunicado, ha optado por reivindicar los actos y su intención de repetirlos, 
dejando sin sentido la posibilidad de suprimir o recortar las penas dictadas por  
los tribunales competentes. 

Todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  lógicamente,  pueden  sentirse 
discriminados y desamparados frente a esta situación, haciendo evidente que 
determinados dirigentes políticos que han mostrado un manifesto menosprecio 
por  la  ley,  la  democracia  y  la  convivencia  se  vean  libres  de  toda 
responsabilidad, iniciando la ruptura efectiva del principio de igualdad frente a 
la ley. Este implica un peligro objetivo contra el orden constitucional de España 
y una amenaza intolerable en contra de los derechos y libertades de toda la 
ciudadanía, especialmente la de Cataluña. 

El nuevo Gobierno de Cataluña ha expresado de forma explícita que quiere 
forzar al Estado de Derecho a capitular ante el desafío independentista, en un 
indicio  claro  de  su  estrategia  de  reiteración  delictiva,  comportando  la  total 
inviabilidad democrática del indulto o de cualquier beneficio.

El Presidente del Gobierno de España del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado 
que tomará su decisión “por la convivencia de los españoles y en beneficio  
de la  concordia”,  y  que esta  decisión  “tendrá muy presente  los valores  
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constitucionales  de  la  concordia,  el  diálogo,  el  entendimiento,  el  
reencuentro y la  superación de una crisis que desgarró a la  sociedad  
catalana y española”, afirmando también que la “venganza” no es un valor 
constitucional. 

Ciutadans (Cs) defendemos que el cumplimiento de las sentencias judiciales no 
se  pueden  considerar  como  una  venganza  y  que  el  mantenimiento  de  las 
pretensiones unilaterales y de amenaza de seguir  violentando los derechos 
fundamentales no se pueden considerar una oferta de diálogo. La concordia 
únicamente  es  posible  dentro  del  marco  de  derechos  y  libertades  de  la 
Constitución Española, propios de una democracia liberal y avanzada y de un 
Estado de Derecho que tiene que mantenerse firme frente a los ataques de 
aquellos que pretenden su destrucción.

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

ACORDS

1- Instar al Consejo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de España a 
defender  y  garantizar  la  igualdad de todos los españoles ante  la  Ley y no 
concederá los indultos a los políticos condenados el pasado mes de octubre de 
2019, por sedición y malversación de fondos públicos por las actuaciones que 
tuvieron lugar en Cataluña derivados del proceso separatista, sin dar muestras 
de arrepentimiento y por contra manifestando su intención de volver a cometer 
actuaciones contrarias a la legalidad vigente. 

2- Considerar el principio de igualdad ante la ley, como una regla básica del 
Estado social  y democrático consagrado en nuestra Constitución, que exige 
eliminar  cualquier  indicio  de  impunidad  en  el  comportamiento  de  los 
responsables  políticos  que  han  sido  responsables  del  golpe  contra  nuestra 
democracia, con un manifiesto menosprecio a nuestra Constitución Española, 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el principio de soberanía nacional. 

3- Rechazar la concesión del indulto o de cualquier otra medida que suponga 
un  privilegio  a  aquellos  que  han  sido  condenados  a  causa  del  golpe  a  la 
democracia por parte de los partidos independentistas derivado del  proceso 
separatista en Cataluña. 

4-  Trasladar  este  acuerdo  al  Presidente  del  Gobierno  de  España,  a  los 
miembros del Gobierno de España, al Presidente y la Mesa del Congreso de 
los Diputados y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, 
así  como  al  Presidente  de  la  Generalitat  de  Cataluña  y  a  los  Grupos 
Parlamentarios del Parlament de Cataluña. 
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11.0.5 Proposta de resolució presentada pel grup municipal PSC i Sant 
Vicenç  en  Comú  Podem,  per  suport  a  la  iniciativa  per  una  llei  que 
garanteixi el dret a l'habitatge. (M2412021000024)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 16 vots a favor dels grups 
municipals PSC-SVP (8), JUNTSxSVH-ERC-AM (6) 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: M2412021000024 Per suport a la iniciativa per una llei que 
garanteixi el dret a l'habitatge. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal PSC i 
Sant  Vicenç  en  Comú  Podem,  per  suport  a  la  iniciativa  per  una  llei  que 
garanteixi el dret a l'habitatge.

Atès que el Govern està preparant l'anomenada Llei pel Dret a l'Habitatge. 

L'esborrany entrarà en el Consell de Ministres de manera imminent i es remetrà 
immediatament al Congrés per al seu debat i aprovació. Després de 42 anys 
d'absoluta vulneració d'aquest dret humà, considerem que la nova Llei ha de 
protegir i garantir de manera efectiva el dret a l'habitatge a tot el territori. I en 
aquest sentit  ha de suposar un avenç històric en la cobertura d'aquest dret  
fonamental. 

Atès que la  crisi  habitacional  és  innegable:  més de 32.000 persones patint 
sense llar; 12 milions de persones en risc d'exclusió social; més d'1 milió de 
desnonaments entre 2008 i el tercer trimestre del 2020, molts agreujats amb 
clàusules  abusives  i  executats  amb  una  legislació  contrària  als  estàndards 
europeus, sense importar que hi hagués menors o persones grans dependents.

Atès que a l'Estat espanyol, el 36,1% de la població destina més del 40% dels 
seus  ingressos  al  pagament  d'habitatge  i  subministraments  bàsics;  i  altres 
milers de llars joves ni tan sols poden constituir-se. 

Atès que de fet, únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 anys s'ha 
emancipat  per  les  enormes  dificultats  per  accedir  i  mantenir  un  habitatge 
estable.  En  Espanya  els  habitatges  socials  representen  un  2,5%  del  parc 
d'habitatges  principals,  res  a  veure  amb  els  percentatges  d'alguns  països 
europeus  del  nostre  entorn  (Països  Baixos  30%,  Àustria  24%,  Regne  Unit 
17,6%, França 16,8%). 

Atès que la majoria social fa massa anys que està suportant als que posen els  
seus beneficis privats per sobre de la vida i la salut de milions de persones.
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És  el  moment  que  les  administracions  públiques  assumeixin  la  seva 
responsabilitat i compleixin amb el seu deure de protegir i garantir un dret humà 
que és bàsic per assegurar la integritat física, la dignitat, l'accés a altres drets 
fonamentals i el desenvolupament personal que totes ens mereixem.

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

ACORDS

1. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i  
adequat com a dret subjectiu, garantint que aquesta protecció sigui efectiva i 
evitant que cap persona pateixi situació de sensellarisme. 

2. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge 
digne i  adequat,  així  com l'obligació de lloguer  social  estable per  als  grans 
tenidors; i  en la resta de casos, reallotjament digne i  adequat a càrrec dels 
poders públics. 

3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim a un 20% 
del conjunt d'habitatges en vint anys, plantant cara a l'emergència habitacional 
de forma prioritària. 

4. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en 
cada zona del territori. Modificació de la Llei d'arrendaments urbans per donar 
protecció i estabilitat a les llogateres del conjunt del país. 

5.  Garantir  els  subministraments  bàsics  d'aigua,  llum,  gas  i  accés  a  les 
telecomunicacions, per evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne. 

6.  Garantir  una  segona  oportunitat  efectiva  per  a  les  llars  amb  deutes 
hipotecaris i arrendaticis i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i 
els abusos financers i immobiliaris. 

7.  Ampliació  pressupostària  per  a  habitatge  social  i  polítiques  socials 
d'habitatge fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a 
mínim, el 2% del pressupost estatal. Assignació d'una part suficient dels fons 
europeus de recuperació a aquest objectiu. 

8. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme.

9.  És  imprescindible  que  la  Llei  pel  Dret  a  l'Habitatge  incorpori  aquestes 
demandes d'afectades i societat civil, que afecten la dignitat de les persones i 
als  Drets  Humans,  blindi  les  legislacions autonòmiques més progressistes  i 
doni compliment d'una vegada al PIDESC i als dictàmens de Nacions Unides i  
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dels Tribunals Europeus, sense retardar la seva aplicació a desenvolupaments 
normatius posteriors.

10. Donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat i als 
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

12.0.0 MOCIONS D'URGÈNCIA

13.0.0 PRECS I PREGUNTES

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01]
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