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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 8/2021
Caràcter: ordinària
Data: 22 de juliol de 2021
Horari: de 19:23:00 a 23:57:00 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
FINA REINA MORALES
FRANCISCO MANUEL INFANTE SÁNCHEZ
YOLANDA ARTIGAS BARBER
JOAQUIM SIMON AYMERICH
ANTOLIN JIMÉNEZ MARTÍN
CARMEN SOFFIATI REQUENA
LIDIA VARGAS GONZÁLEZ
JORDI GIL DORADO
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA

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

L’inici de la sessió plenària és a les  19.23 h per manca de fluid elèctric. 



Ple 22/07/2021

DECLARACIÓ INSTITCIONAL PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA 
EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021

 

Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea 
de  la  Mobilitat,  un  esdeveniment  que  s'emmarca  dins  la  European  Mobility 
Week. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat 
més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.

La Setmana de la  Mobilitat  se celebra a tot  Europa entre el  16 i  el  22  de 
Setembre. És una oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives 
que ja  existeixen  i  explicar  els  reptes  que afronten les  ciutats  i  pobles  per  
incloure el canvi de comportament com a pilar fonamental per una estratègia de 
transport sostenible a tot Europa i una millora ambiental.

Per  a  l’any  2021  el  tema  de  la  campanya  és  “Seguretat  i  salut  amb  una 
mobilitat  sostenible”  i  s’ha  escollit  un  lema adequat  a  l’objectiu  principal  de 
millora de la salut “Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.

A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, 
avançant en la utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa.  
Per això és molt important que enguany, per superar la baixada en la utilització 
del transport públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament 
per fer-hi front.

La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227 
municipis de Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el 
representa una participació molt per sobre de la resta dels municipis europeus. 
Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja que els Ajuntaments de 
Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de 
la  pacificació  del  trànsit,  i  l’impuls  de  bones  mesures  per  a  millorar  la 
sostenibilitat en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora 
de la qualitat de l’aire.

En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:

 Estimular  un  comportament  ciutadà,  en  relació  amb  l’ús  del  vehicle, 
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb 
la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la 
reducció  d’emissió  de  gasos  que  provoquenl’efecte  hivernacle  i  el 
consum racional dels recursos energètics.

 Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i  
informar-la sobre les seves diferents modalitats.

 Impulsar  l’ús  dels  mitjans  de  transport  sostenibles  i,  en  particular,  el 
transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.

 Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el 
seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
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 Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport 
motoritzat. 

Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen 
un  impacte  negatiu  sobre  els  sistemes  respiratori  i  cardiovascular.  Per  una 
altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi 
climàtic passa per un transvasament des del transport privat al transport públic, 
i la descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la  
societat  catalana ha respost  amb un augment  de la  utilització  del  transport 
públic,  però  també  amb  un  augment  de  l’ús  de  la  bicicleta,  els  patinets  i 
sobretot el caminar per les distàncies curtes. 

Aquesta  estratègia  s’emmarca  dins  l’Agenda  2030  per  al  desenvolupament 
sostenible,  aprobada  al  setembre  de  2015,  per  l’Assemblea  General  de 
Nacions  Unides  que  reconeix  que  l’assoliment  dels  17  Objectius  de 
Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat  compartida i  encoratja a 
crear aliances entre tots els països i actors per assolir els ODS.

Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu 
del territori, obrintse a totes les entitats del país compromeses a treballar per 
assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat 
sostenible al  nostre municipi,  promocionar les iniciatives de mobilitat  urbana 
sostenible,  conscienciar  del  què  suposa  seguir  amb  una  mobilitat  poc 
sostenible  en  termes  mediambientals  i  de  qualitat  de  vida,  establir 
col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures 
permanents.

ACORDS

PRIMER.  Inscriure  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  la  Setmana 
Europea de la Mobilitat d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat 
de Catalunya i la European Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades 
en l’acord segon.

SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha impulsat o 
impulsarà  les  següents  accions  per  tal  de  fomentar  una  mobilitat  més 
sostenible i saludable:

 Creació de carrils bici
 Instal·lacions de parkings bicicletas
 Us compartit de carrils de trànsit rodats amb bicicletes
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TERCER.  Adherir  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  l’Estratègia 
Catalana de la bicicleta 2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de 
novembre del 2019.

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 17 de 
juny 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.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de 
juny de 2021, d’aprovar l'ampliació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a 
l'exercici 2021. (N4162021000001)

“Expedient  número:  N4162021000001  Oferta  Pública  d'Ocupació  per  a 
l'exercici 2021. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  l'ampliació  de  l'Oferta  Pública  d'Ocupació  per  a 
l'exercici 2021.

Atès que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer  
de  2021,  s’aprovà  l’Oferta  Pública  d’Ocupació  d’aquesta  Corporació  per  a 
l’exercici 2021, ajustant-se a les disposicions legals establertes als articles 56 i  
següents  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  en  relació  als  articles  55  i 
següents  i  70  de la  Llei  5/2015,  de  30 d’octubre,  i  a  l’article  19  de la  Llei 
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2021 i de conformitat amb les places vacants que figuren al  pressupost i  la 
plantilla aprovades juntament amb el Pressupost de l’any 2021, la qual es va 
donar compte al  Ple de data 18 de març de 2021, publicant-se els anuncis 
corresponents  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  de  CVE 
202110032634 de 12 de març de 2021 i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 8363 de data 12 de març de 2021.

Atès que l'article 70 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  necessitats  de  recursos  humans,  amb  assignació 
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pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal 
de  nou  ingrés  seran  objecte  de  l'Oferta  d'Ocupació  Pública,  o  un  altre 
instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, la 
qual  cosa  comportarà  l'obligació  de  convocar  els  corresponents  processos 
selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el  
termini màxim per a la convocatòria d'aquests.

Atès  que  l'Oferta  d'Ocupació  Pública  ha  de  desenvolupar-se  en  el  termini 
improrrogable de tres anys.

Vist el que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, article 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel què aprova el Text refós de les disposicions legals vigent en matèria 
de règim local, l’article 285 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i  de règim local de Catalunya, els 
articles  59 i  60  del  Decret  Legislatiu  1/1997,  de  31 d’octubre,  en  relació  a 
l’oferta pública d’ocupació i article 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals 
de Catalunya.

Atès que la proposta ha estat objecte de negociació amb les organitzacions 
sindicals més representatives, per aplicació del que es disposa en els a articles 
36.3 i 37.1.c) i 37.1.l) del TREBEP, s’adjunta a l’expedient l’acta corresponent. 

Vist l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
des Horts sobre l’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació 2021, integrada per 
la representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la representació 
sindical de la UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i ESI-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 recollit a l’article 37.1.l), del citat text refós, pel qual s’acorda per 
unanimitat, aprovar l’ampliació de l’oferta pública per a l’exercici 2021 i que es 
desenvolupi en el termini improrrogable de tres anys, per tal de no perdre la 
taxa de reposició.

Vist  l’acord  del  Ple  de  data  28 de desembre de 2020 pel  qual  s’aprova el 
pressupost  d’aquest  ajuntament  per  a  l’any així  com la  plantilla,  la  qual  es 
publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de CVE 2020039572 
de 30 de desembre de 2020. 

Atès que per calcular la taxa de reposició de les Policies Locals segons l’article 
19.U. 4. de la LPGE s’estableix que aquesta serà del 115% per a les Policies 
Locals.

Vist que no computaran pel límit màxim de la taxa de reposició les places que 
es convoquin per promoció interna.
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Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització que s’adjunta a 
l’expedient. 

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2021LLDR000726 de data 15 de maig de 2021, 
publicat en el BOP de 25 de maig de 2021, la Junta de Govern Local acorda:
ACORDS

Primer.-  Aprovar  l’ampliació  de  l’Oferta  Púbica  d’Ocupació  d’aquesta 
corporació per a l’exercici 2021, ajustant-se a les disposicions establertes als 
articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació als articles 
55 i següents i 70 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, i a l’article 19 de la Llei  
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2021 i de conformitat amb les places vacants que figuren al  pressupost i  la 
plantilla aprovades juntament amb el Pressupost de l’any 2021, amb el següent 
contingut:

NÚM. 
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP ESCALA SUBESCALA
CLASSE

TORN
SISTEMA 

DE 
SELECCIÓ

TAXA

1 274 C1
Administració 

Especial
Serveis 

Especials
Policia Local 

Sergent/a
Promoció 

Interna
Concurs- 
oposició

-

1 71 C2
Administració 

Especial
Serveis 

Especials
Policia Local 

Agent
Lliure

Concurs-
oposició

19.Ú.4 
(Reposició 

115%)

Segon.-  Establir que les places de l’oferta pública, podrà ser augmentada en 
un 10% addicional  abans del  començament de les proves selectives,  en el 
termes  establerts  a  l’article  70  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.

Tercer.- L’aprovació d’aquesta Oferta no descarta la possibilitat d’aprovar amb 
posterioritat altres ofertes públiques d’ocupació de caràcter parcial, així com de 
modificacions posteriors, d’acord amb la normativa vigent.

Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació.

Cinquè.- Publicar aquest acord al BOP i al DOGC, al tauler d’anuncis, pàgina 
web  i  portal  de  transparència  per  complimentar  els  aspectes  de  publicitat 
requerits per la legislació.

Sisè.-  Comunicar als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a 
l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques” 

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
juny  de  2021,  d’aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  la  selecció, 
mitjançant el sistema d'oposició lliure de 5 places d’agent de la Policia 
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Local  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  enquadrades  dins  el  grup 
d'administració especial, sots-escala de serveis especials, policia local i 
la creació d’una borsa de reposició per cobrir necessitats temporals.

“Expedient  número:  RH112021000022  Convocatòria  per  la  selecció, 
mitjançant el sistema d'oposició lliure de 5 places d’agent de la Policia Local de 
Sant  Vicenç  dels  Horts,  enquadrades  dins  el  grup  d'administració  especial, 
sots-escala  de  serveis  especials,  policia  local  i  la  creació  d’una  borsa  de 
reposició per cobrir necessitats temporals.

Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  la  selecció, 
mitjançant el sistema d'oposició lliure de 5 places d’agent de la Policia Local de 
Sant  Vicenç  dels  Horts,  enquadrades  dins  el  grup  d'administració  especial, 
sots-escala  de  serveis  especials,  policia  local  i  la  creació  d’una  borsa  de 
reposició per cobrir necessitats temporals.

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

Atès  que  a  la  plantilla  de  la  Corporació  existeixen  cinc  places  vacants 
vinculades al  lloc  de  treball  d’agent  de  la  policia  local,  trobant-se  aquestes 
incloses  al  capítol  I  de  la  plantilla  pressupostada  per  l’Ajuntament  pel  seu 
exercici 2021, aprovada l’esmentada plantilla al Ple municipal en data 28 de 
desembre de 2020 i publicada al BOPB en data 30 de desembre de 2020 (CVE 
2020039572).

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB 
de data 19 de setembre de 2016 (CVE022016015727) preveu cinc llocs de 
treball  d’agent  de la  policia  local,  enquadrats en el  grup de classificació  C, 
subgrup C2, nivell de destinació 16 i amb una valoració de 245 punts.

Vist que l’Oferta Pública d’Ocupació pel 2020 s’ha aprovat mitjançant acord de 
Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2020, modificada mitjançant acord 
de Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2021.

L’anunci d’aquesta oferta es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona número 2020020481 de data 31 de juliol de 2020 i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8190 de data 31 de juliol de 
2020 
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Vist que l’Oferta Pública d’Ocupació pel 2021 s’ha aprovat mitjançant acord de 
Junta  de Govern  Local  de  data  23 de febrer  de 2021,  ampliada mitjançant 
acord de Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2021. 

L’anunci d’aquesta oferta es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona número 202110032634 de data 12 de març de 2021 i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8363 de data 12 de març de 
juliol de 2021. 

Atès que la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2021 (LPGE), pel qual s’aproven els pressupostos generals de 
l’Estat per a l’exercici 2021, determina que la incorporació de personal de nou 
ingrés amb una relació indefinida en les corporacions locals es regularà pels 
criteris assenyalats i se subjectarà a una taxa de reposició d'efectius del 110 
per cent en els sectors prioritaris i del 100 per cent en els altres sectors. I la 
taxa serà del 115 per cent per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat,  
cossos de Policia Autonòmica i policies locals. 

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

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

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2021LLDR000726 de data 15 de maig de 2021, 
publicat en el BOP de 25 de maig de 2021, la Junta de Govern Local acorda: 

ACORDS 

Primer.-  Aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  la  selecció,  mitjançant  el 
sistema d'oposició lliure de 5 places d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels Horts, enquadrades dins el grup d'administració especial, sots-escala de 
serveis especials, policia local i la creació d’una borsa de reposició per cobrir 
necessitats temporals. 

Segon.- Publicar els anuncis corresponents de les bases i de la convocatòria al 
BOPB, i el seu extracte amb remissió expressa a la publicació del BOPB, al 
DOGC i al BOE, així com al Portal de Transparència d’aquest Ajuntament.

Tercer.- Notificar als departaments de Seguretat Ciutadana i d’Economia, a les 
seccions sindicals. 

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

3.0.1 Modificar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local. (M1252019000021)

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

Expedient número: M1252019000021 Cartipàs Municipal. 
Tràmit  relacionat: Modificar  la  periodicitat  de les  sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local.

El ple municipal va ratificar en sessió 2 de juliol de 2019 ratificar el decret de 
l’alcaldia 2019LLDR001012, de data 25 de juny, pel què es va establir, entre 
d’altres,  el  règim  de  sessions  ordinaris  de  la  Junta  de  Govern  Local  de 
l’ajuntament, que va ser fixat els dijous de cada setmana a les 10 hores.

La dinàmica constatada durant aquest temps permet concloure que, per a una 
millor optimització de la tramitació administrativa, resulta més convenient que la 
seva  celebració  es  fixi  els  divendres  de  cada  setmana  a  les  10  hores,  a 
excepció dels divendres que coincideixi amb la Comissió Informativa General 
que serà a les 10:30 hores.

De conformitat amb allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,  
de  28  d’abril,  el  Ple  i  la  Junta  de  Govern  Local  poden  celebrar  sessions 
ordinàries i extraordinàries, tenint-se que celebrar les sessions ordinàries del 
Ple amb la periodicitat mínima establerta en l’article 46.a) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per  
la Llei 11/1999, de 21 d’abril reformada per la Llei 57/2003 i les de la Junta de 
Govern Local amb la periodicitat que determini el Ple de conformitat amb allò 
establert a l’article 99 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i article 82 del Reglament Orgànic Municipal i com a mínim amb la 
periodicitat  que  estableix  l’article  112.2  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

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

ACORDS

Primer.- Modificar el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local 
de la Corporació, amb efectes del proper mes de setembre, que tindran lloc els 
divendres  de  cada  setmana,  no  festius,  a  les  10  hores,  a  excepció  dels 
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divendres que coincideixi amb la Comissió Informativa General que serà a les 
10:30 hores, en la Sala de Juntes de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.

Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració de les Juntes 
de Govern Local durant el mes d’agost, com a conseqüència del període de 
vacances,  sempre  i  quan  això  no  menyscabi  la  gestió  dels  assumptes 
municipals,  així  com per  a  posposar  o  avançar  la  celebració  de  les  altres 
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, dintre del mateix mes de la 
seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o la seva vigília, o es trobi inclòs 
en un període de vacances. 

Per  causes  extraordinàries  i  motivades  en  la  convocatòria,  l’Alcalde  podrà 
avançar o retardar la celebració de la sessió fins a un màxim de 144 hores, 
encara que no es donin les circumstàncies previstes en els paràgrafs anteriors 
o per força major. 

Tercer.- Publicar aquest Decret en el BOP, en el Butlletí d’informació municipal 
i en la pàgina web 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. 

Quart.-  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. 

Cinquè.- Donar trasllat del present acord a les regidores i els regidors afectats i  
a les caps i els caps dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i 
efectes, així com als departaments d’aquest Ajuntament.

4.0.0 PROTECCIÓ CIVIL

4.0.1 Aprovació inicial del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els 
nuclis de població,  les edificacions i  les instal·lacions afectades per la 
Llei 5/2003, de 22 d'abril. (PLAN2021000005)

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: PLAN2021000005 Aprovació del plànol de delimitació de 
les urbanitzacions, els nuclis de població,  les edificacions i  les instal·lacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril.
Tràmit  relacionat: Aprovació  inicial  del  plànol  de  delimitació  de  les 
urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les  instal·lacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril.
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Atès que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals  a  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les 
instal·lacions  situades  en  terrenys  forestals,  obliga  als  ajuntaments  a 
determinar, mitjançant un pla de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions 
i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.

Atès que la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, el qual afegeix els nuclis de població.

Tenint en compte l’article 4.2 del Decret 123/2005, 14 de juny, que desplega la 
Llei  5/2003, de 22 d’abril,  el  qual  estableix,  que el  plànol  de delimitació  ha 
d’incorporar la informació següent: 

a)  Una  relació  numerada  de  les  urbanitzacions,  edificacions  i 
instal·lacions, en suport paper o suport digital, amb localització sobre el 
Mapa comarcal  de  Catalunya  a escala  1:50.000 produïts  per  l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya.
b) Un mapa de detall de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, 
amb localització sobre el Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000, 
ja sigui en la seva versió en paper, rasteritzada o Base topogràfica de 
Catalunya 1:5.000, que ha de grafiar les franges exteriors de protecció 
que ja existeixen o que cal que existeixin.

D’altra banda, l’article 4.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny estableix que el  
plànol  de  delimitació  ha  d'anar  acompanyat  d'un  document  en  què  es 
determinin les fases d'execució, que poden ser consecutives, dels treballs que 
cal  efectuar  per  complir  les  obligacions establertes  per  l'article  3  de  la  Llei  
5/2003, tant pel que fa al termini en què s'han de dur a terme com respecte de 
l'àmbit territorial afectat.

Aquest mateix decret estableix el següent procediment d’aprovació del plànol 
de delimitació: 

1. Elaboració. 

2. Informació pública. 

3. Informe de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi 

4. Aprovació pel ple de l’ajuntament. 

5.  Tramesa  al  Departament  d’Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Agenda 
Rural. 
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Atesa  la  necessitat  de  que  el  municipi  disposi  de  franges  perimetrals  de 
protecció,  d’acord  a  l’article  3  de  la  Llei  5/2003,  de  22  d’abril,  i  amb  les 
condicions establertes al Decret 123/2005, de 14 de juny. 

Tenint en compte que Sant Vicenç dels Horts és considerat un municipi  de 
vulnerabilitat  alta  front  al  risc  d’incendis  forestals  segons  el  Pla  especial 
d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). 

Atès el compromís de l’Ajuntament amb la Diputació de Barcelona, de portar a 
terme els  Treballs forestals d'obertura de la franja perimetral La Contraselva  
abans  del  31/12/2021  d’acord  a  la  concessió  de  l’ajut  econòmic  rebut  del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020.

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar inicialment el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions de Sant Vicenç dels Horts 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril. 

Segon. Sotmetre a informació pública, el present acord i plànol de delimitació 
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril pel termini de trenta dies hàbils, a fi  
que s’hi  puguin  presentar  al·legacions i  reclamacions,  mitjançant  la  inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, 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, el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions de Sant Vicenç dels Horts 
que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat 
de cap tràmit posterior. 

Quart.-  Sol·licitar  informe al  Servei  de Prevenció d’Incendis Forestals  de  la 
Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

5.0.0 SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

5.0.1 Aprovar l'inici de la licitació del contracte mixte de subministrament i 
serveis per la implantació i manteniment d’un sistema de gestió de cues i 
cita  prèvia  per  als  serveis  d’atenció  ciutadana  de  l’Ajuntament. 
(CTON2021000022)
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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: CTON2021000022 contractació  mixte,  mitjancant 
procediment  obert  no  harmonitzat,  de  subministrament  i  serveis  per  la 
implantació i manteniment d’un sistema de gestió de cues i cita prèvia per als 
serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  l'inici  de  la  licitació  del  contracte  mixte  de 
subministrament i  serveis  per  la  implantació  i  manteniment  d’un sistema de 
gestió de cues i cita prèvia per als serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.

En data 7 de juliol de 2021, el cap del Departament de Sistemes d’Informació i  
Noves  Tecnologies,  emet  l’informe que  s’adjunta  a  l’expedient,  del  qual  es 
desprèn la necessitat d’iniciar l’anterior contractació, per un import màxim de 
23.400,00 €, més 4.914 € de la quota d’IVA, fent un total  de 28.314 € IVA 
inclòs.

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

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

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

Consta a l’expedient informe del Secretari Accidental de la Corporació.

Vist  el  redactat  de la  Disposició Addicional  Segona la  Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a 
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que 
el valor estimat supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici  i/o  la  quantitat  de  6.000.000,00  euros,  inclosos  els  de  caràcter 
plurianual  quan  la  seva  durada  sigui  superior  a  quatre  anys,  incloses  les 
possibles pròrrogues, es considera que l’adjudicació correspon al Ple.
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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 despesa de 18.333,30 € IVA inclòs per a l’exercici 2021, i 
aprovar el  compromís de consignació pressupostària per import de 3.326,90 
IVA inclòs per a cadascun dels exercicis 2022, 2023 i 2024, total 28.314 € IVA 
inclòs.

Segon.-  Aprovar  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  i  Plecs  de  clàusules 
administratives  particulars  que  han  de  regir  la  contractació  mixte  de 
subministrament i  serveis  per  la  implantació  i  manteniment  d’un sistema de 
gestió de cues i cita prèvia per als serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, 
així com l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert no 
harmonitzat, tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte de l’esmentat 
servei.

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

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

Cinquè.- Nomenar al senyor José Manuel Pina Cinta, cap del Departament de 
Sistemes  d’Informació  i  Noves  Tecnologies,  com  a  tècnic  responsable  del 
contracte,  d’acord  amb  el  que  preveu  l’Annex  I  del  Plec  de  Clàusules 
Administratius Particulars. 

Sisè.-  Facultar al senyor Antolín Jiménez Martin, regidor del departament de 
Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies, per tal que pugui portar a terme els  
actes de tràmit d’aquest contracte.

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

6.0.0 ECONOMIA I HISENDA

6.0.1 Acord d'imposició i ordenació de Contribucions Especials per obres 
d'urbanització de l’Avinguda Mare de Déu de la Mercè. (ECO52021000001)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor dels grups 
municipals PSC-SVP (8) i Cs (3) i l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i 
SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes 
legals.
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Expedient  número: EC052021000001 Contribucions  Especials  per  obres 
d'urbanització de l'Avinguda Mare de Déu de la Mercè. 
Tràmit relacionat: Acord d'imposició i ordenació de Contribucions Especials 
per obres d'urbanització de l’Avinguda Mare de Déu de la Mercè.

En compliment de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,de 13 de juny, l’Ajuntament va aprovar 
definitivament  el  projecte  d’urbanització  de  l’avinguda  Mare  de  Déu  de  la 
Mercè, en data 18 març de 2019. La urbanització del carrer té un pressupost 
d’execució per contracte de 463.810,77 IVA inclòs. 

D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la LRHL, l’Ajuntament pot 
establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, 
sempre que es produeixi  un benefici  o  augment de  valor  en els  béns dels 
particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències 
de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra d’urbanització de 
l’avinguda Mare de Déu de la Mercè té aquesta consideració perquè s’inclou en 
una de les enumerades en l’art. 29 LRHL. 

D’acord  amb  l’article  15.1  LRHL,  correspon  a  les  entitats  locals  acordar  la 
imposició i ordenació dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les 
contribucions  especials,  l’art.  34.1  de  la  LRHL preveu  que  l’exacció  de  les 
contribucions  especials  precisarà  l’adopció  prèvia  de  l’acord  d’imposició  i 
ordenació en cada cas concret.

Per Decret núm. 2021LLDR000340 de data 15 de març de 2021, es va resoldre 
iniciar  l’expedient  de  contribucions  especials  i  demanar  els  informes 
corresponents per l’execució de l’obra. 

La Cap d’Urbanisme, Projectes i Obres Públiques i l’Interventor Municipal han 
emès els corresponents informes, que consten en l’expedient.

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

ACORDS

Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució 
de  les  obres  d’urbanització  de  l’avinguda  Mare  de  Déu  de  la  Mercè, 
l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o  
per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 

Segon.-  Ordenar simultàniament  el  tribut  concret  d’acord amb les següents 
determinacions: 

El cost previst de l’obra es fixa en 463.810,77 €. 
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La zona especialment beneficiada per les obres està constituïda per l’avinguda 
Mare de Déu de la Mercè. 

L’urbanització es divideix en 2 trams: 

Tram 1: Compren les finques amb números: 
Senars: 1-3, 5, 7, 9-11, 13, 15 , 17 
Parells: 2, 4, 6, 8-10, 12-14 i 16-18 (part proporcional 30%).

Tram 2: Compren les finques amb números: 
Senars: 19 i 21 
Parells: 16-18 (part proporcional 70%) 

Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en de 244.613,15 € per el  
tram núm.  1  i  de  14.800,55  €  per  el  tram núm.  2.  Aquesta  quantitat  té  el 
caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o 
menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les 
quotes,  s’han  d’assenyalar  els  subjectes  passius  i  s’han  de  girar  les 
liquidacions que siguin necessàries. 

S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable el següent: 

Un 50% del cost subjecte a Contribucions Especials, repartit entre el número de 
habitatges edificats o susceptibles d’edificació. 

L’altre 50% del cost, amb l’aplicació de la fórmula següent: 

(M2 st / Sumatori M2 st) x 50% del cost subjecte a contribucions especials. 

M2st = Metres quadrats de sostre edificable o consolidat de la parcel·la. 
Sumatori M2st= Sumatori dels m2 de sostre del conjunt de les parcel·les.

Tercer.-  Aprovar  la  relació  de  subjectes  passius  i  les  quotes  singulars  que 
resulten d’aplicar  a  la quantitat  a repartir  entre els  beneficiaris  el  valor dels 
mòduls aplicables, segons llistat que consta a l’annex de l’expedient.

Quart.-  Exposar  l’expedient  a  informació  pública  en  el  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament  i  publicar-lo  al  BOP  durant  10  dies  hàbils,  dins  els  quals  els 
interessats  poden  examinar  l’expedient  i  presentar  les  reclamacions  que 
creguin oportunes. Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els 
propietaris o titulars afectats poden constituir-se en Associació Administrativa 
de Contribuents.

Cinquè.- Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es 
publicarà en el BOP.
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Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre per acord del Ple abans 
d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.

Sisè.-  Notificar  individualment  a  cada  subjecte  passiu  les  quotes  que 
corresponguin si fos conegut i, en el seu defecte, mitjançant edictes.

Setè.-  Realitzar  la  recaptació  d’aquestes  contribucions  especials  en  dos 
terminis durant el transcurs d’execució de les obres mitjançant l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Vuitè.- Aplicar l’Ordenança General de Contribucions especials en tot el que no 
estigui previst en aquesta acord.

6.0.2  Aprovar  la  liquidació  definitiva  en  concepte  de  Contribucions 
Especials per obres d'urbanització del carrer Ter. (EC052019000001)

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 (8) acorda aprovar  la proposta de resolució transcrita a tots els efectes 
legals.

Expedient  número: EC052019000001 Contribucions  Especials  per  obres 
d'urbanització del carrer Ter. 
Tràmit relacionat: Aprovar la liquidació definitiva en concepte de Contribucions 
Especials per obres d'urbanització del carrer Ter.

En compliment de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens  locals,  aprovat  pel  Decret  179/1995,de  13  de  juny,  la  Diputació  de 
Barcelona va aprovar definitivament el projecte constructiu "Travessera Urbana 
de la carretera BV-2005 entre el p.k. 1+873 i el p.k. 2+302. TM. Sant Vicenç 
dels Horts", en data 22 de juny de 2017. La urbanització del carrer Ter forma 
part  d’aquest  projecte,  i  té  un  pressupost  d’execució  per  contracte  de 
164.164,22€ , IVA inclòs.

Els articles 28 a 37 i 58 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 disposen 
que  els  ajuntaments  poden  establir  i  exigir  contribucions  especials  com  a 
conseqüència  de  la  realització  d’obres  públiques,  sempre  que  el  subjecte 
passiu obtingui un benefici o augment de valor dels seus béns.

En data 5 d’abril de 2019, mitjançant acord de la Junta de Govern, ratificat per  
acord del Ple de data 29 d’abril de 2019, es va aprovar l’acord d’imposició i  
ordenació de les contribucions especials i la liquidació provisional de cadascun 
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dels subjectes passius, als quals va ser notificada individualment, per un import 
total de 43.818,21 €.

Es  va  notificar  la  primera  quota  a  compte  de  les  Contribucions  Especials, 
mitjançant  l’Organisme  de  Gestió  tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona 
(ORGT). 

Un cop executades totes les obres, segons l’informe de La Cap d’Urbanisme, 
Projectes i Obres Publiques. (que consta a l’expedient) de data 1 de juliol de 
2021 el cost real és de 109.897,67 €.

L’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les 
obres,  s’indicaran  els  subjectes  passius,  la  base  i  les  quotes  individuals 
definitives, es giraran les liquidacions que siguin procedents i es compensaran 
com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat.

S’ha de notificar la liquidació individual definitiva als subjectes passius de les 
contribucions especials, segons llistat que consta a l’expedient. 

Vistos els informes de la Cap d’Urbanisme, Projectes i Obres Publiques i de 
l’interventor que consten a l’expedient.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar la liquidació definitiva en concepte de contribucions especials 
per les obres d’urbanització del carrer Ter amb el detall següent: 

El cost definitiu de les obres es fixa en 109.897,67 €. 
L’aportació de l’Ajuntament es de 43.959,07 € 
El cost definitiu subjecte a Contribucions Especials total es de 65.938,60 €. 

L’import del primer pagament lliurat a compte va ser de 43.818,21 €. 

L’import del segon i últim pagament es de 22.120,39 €. 

Segon.- Notificar la liquidació definitiva de les quotes individuals als subjectes 
passius que figuren al document annex a la proposta. 

Tercer.-  Realitzar  la  recaptació  de  la  liquidació  definitiva  una  vegada 
compensats  els  lliuraments  a  compte  que  s’hagin  efectuat  d’aquestes 
contribucions  especials  mitjançant  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la 
Diputació de Barcelona per import de 22.120,39 €.
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6.0.3 Acord de declaració de la caducitat del procediment de comprovació 
limitada iniciat per acord del Ple de data 19 de desembre de 2019 i iniciar  
un de nou, amb proposta de liquidació. (G0252016000001)

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: G0252016000006 Aprovar l’atorgament del benefici fiscal 
de concessió potestativa consistent en un 50% de la quota íntegra de l’impost 
sobre  l’increment  de  valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  a  favor  del 
propietari que ho ha sol·licitat 
Tràmit  relacionat:  Acord  de declaració de  la  caducitat  del  procediment  de 
comprovació limitada iniciat per acord del Ple de data 19 de desembre de 2019 
i iniciar un de nou, amb proposta de liquidació.

Mitjançant escriptura pública de data 14 de gener de 2016, formalitzada davant 
el notari senyor Juan Carlos Ollé Favaró, sota el número 37 del seu protocol, la 
mercantil PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA, amb NIF A08395162, transmet per 
compravenda  la  plena  propietat  de  l'immoble  amb  referència  cadastral 
7022301-DF1872C-0001/OI,  ubicat  al  municipi  de Sant  Vicenç dels  Horts,  a 
favor  de  la  mercantil  TA  TUNG  PLATOS  PRECOCINADOS,  SL,  amb  NIF 
B61325148.

En data 25 de gener de 2016, la mercantil PRYSMIAN SPAIN, SA, presenta 
escrit davant l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, registrat d’entrada amb el 
número  2016001099,  sol·licitant  la  declaració  d’especial  interès  o  utilitat 
pública,  per  raó  del  foment  de  l’ocupació,  de  la  transmissió  efectuada, 
acompanyant  còpia  del  Pla  de  negoci  i  Projecte  d’inversió  que  l’empresa 
compradora TA TUNG PLATOS PRECOCINADOS, SL, va preparar en relació 
amb el trasllat de les seves activitats al municipi i sobre la justificació de creació 
d’ocupació neta.

En data 1 de febrer de 2016 el Cap del departament de Promoció Econòmica i  
de la Ciutat emet informe justificatiu de la necessitat i conveniència d’atorgar el 
benefici  fiscal  de  concessió  potestativa,  consistent  en  un  50% de  la  quota 
íntegra de l’IIVTNU a favor de l’empresa PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA.

Per acord del Ple municipal de data 18 de febrer de 2016, expedient número 
G0252016000006, es va declarar d’especial interès o utilitat pública, per raó del 
foment  de  l’ocupació,  la  transmissió  efectuada  i  es  va  atorgar  a  favor  del 
subjecte passiu el benefici fiscal de concessió potestativa consistent en un 50% 
de la quota íntegra de l’IIVTNU.
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A l'empara  de la  delegació  de  les  facultats  de  gestió  de  l'IIVTNU,  feta  per 
l'Ajuntament en favor de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveu 
l'art. 7.1 del TRLHL, la Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) va 
dictar resolució en data 30 de juny de 2016, mitjançant la qual es va aprovar la 
liquidació de l’IIVTNU amb clau de cobrament 1192222-0000236283, amb una 
quota bonificada de 409.869,65.-€, que va ser notificada al subjecte passiu en 
data 13 de juliol de 2016.
En data 17 de gener de 2017, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va signar 
un  conveni  amb  l’empresa  compradora,  la  mercantil  TA  TUNG  PLATOS 
PRECOCINADOS, SL, segons el qual:

L’Ajuntament assumia l’obligació de prestar el servei gratuït de pre-selecció de 
personal de la seva borsa de treball, així com a subministrar informació sobre 
les  subvencions  vigents  en  cada  moment  per  la  contractació  de  persones 
desocupades.
La mercantil es comprometia a utilitzar l’esmentat servei gratuït i a informar en 
tot moment de l’estat de les ofertes i les candidatures que es gestionessin.

En  data  26  de  novembre  de  2019,  el  responsable  de  programes  del 
Departament de Promoció Econòmica va emetre informe, segons el qual, es 
considera que no s’havien assolit parcialment els objectius que justificaven la 
declaració d’utilitat pública i interès general, aprovada el 18 de febrer de 2016, i  
es proposava al Ple municipal que revisés l’esmentada declaració, així com la 
bonificació del 50% de la quota de la liquidació de l’IIVTNU practicada.

En data 19 de desembre de 2019 la Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament va 
informar que l’acord objecte d’aquest informe no comportava en cap cas una 
revisió o rectificació de l’acord adoptat pel ple celebrat el dia 18 de febrer de 
2016,  sinó  l’inici  de  les  actuacions  necessàries  per  comprovar  el  grau  de 
compliment dels objectius que van justificar la declaració d’interès especial  i 
utilitat pública i la consegüent bonificació del 50% de la quota de l’IIVTNU.

Per sessió del Ple de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2019, expedient 
núm. G0252016000006, es va acordar el següent:

Iniciar expedient per tal de verificar el compliment dels objectius justificatius de 
la declaració d’especial interès i utilitat pública.
Donar tràmit d’audiència a les mercantils venedora i compradora per termini de 
15 dies.
Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
l’acord adoptat per tal que, en el seu cas, practiqui la corresponent liquidació 
complementària.

En data 10 de gener de 2020 es va notificar a la mercantil PRYSMIAN CABLES 
SPAIN, SA, l’inici del procediment, concedint-li un termini de 15 dies per tal de 
formular les al·legacions
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En data 10 de gener de 2020 es va notificar a la mercantil TA TUNG PLATOS 
PRECOCINADOS, SL, l’inici del procediment, concedint-li un termini de 15 dies 
per tal de formular les al·legacions.

En  data  28  de  gener  de  2020,  la  mercantil  TA  TUNG  PLATOS 
PRECOCINADOS, SL, presenta escrit davant l’Ajuntament, registrat d’entrada 
amb el núm. 2020003451, mitjançant el qual formula al·legacions a l’inici de 
l’expedient en el que es revisa la declaració d’especial interès i utilitat pública.

En data 20 de gener de 2020, la mercantil PRYSMIAN CABLES SPAIN SA, 
presenta  escrits  davant  l’ORGT,  registrats  d'entrada  amb  els  números 
2000023608,  2000023611 i  2000023612 (escrit  i  annexos 1 a 10),  pel  qual 
sol·licita la devolució de l'import ingressat en concepte la liquidació de l'IIVTNU 
amb clau de cobrament 1192222-0000236283,  al·legant  la no subjecció per 
manca d’increment de valor. Expedient amb referència número 1794045. 

En data 30 de gener de 2020, la mercantil PRYSMIAN SPAIN, SA, presenta 
escrit  davant  l’ORGT,  registrat  d’entrada  amb  el  núm.  E-2000040252, 
mitjançant el qual formula al·legacions a l’obertura de l’expedient en el que es 
revisa la declaració d’especial interès i utilitat pública.

En data 3 de febrer de 2020 i amb registre de sortida 2020001346, l’Ajuntament 
remet a aquest Organisme còpia de les al·legacions formulades per la mercantil 
TA TUNG PLATOS PRECOCINADOS, SL. Escrit registrat d’entrada en aquest 
Organisme en data 3 de febrer de 2020 amb el núm. 2000042815.

En data 4 de juny de 2020, el Cap de Promoció Econòmica i de la Ciutat emet  
informe  segons  el  qual  resulta  procedent  desestimar  l’al·legació  única 
presentada per l’empresa PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA.

En data 9 de juny de 2020 i amb registre de sortida 2020004752, l’Ajuntament 
remet  a  aquest  Organisme  còpia  de  l’esmentat  informe.  Escrit  registrat 
d’entrada en aquest Organisme amb el núm. 2000157252.

En data 4 de novembre de 2020, la mercantil PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA, 
presenta  escrit  davant  l’Ajuntament,  registrat  d’entrada  amb  el  núm. 
20200022348,  mitjançant  el  qual  sol·licita  que se li  faciliti  el  text  íntegre de 
l’informe emès pel  responsable de programes del  departament de promoció 
econòmica i de la ciutat.

En  data  10  de  novembre  de  2020,  la  mercantil  TA  TUNG  PLATOS 
PRECOCINADOS, SL, presenta escrit davant l’Ajuntament, registrat d’entrada 
amb el núm. 2020001734, mitjançant el qual sol·licita una còpia complerta de 
tot l’expedient administratiu núm. G0252016000006.

En data 10 de novembre de 2020, la mercantil PRYSMIAN CABLES SPAIN, 
SA,  presenta  escrit  davant  l’Ajuntament,  registrat  d’entrada  amb  el  núm. 
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2020022854, mitjançant el qual sol·licita una còpia complerta de tot l’expedient 
administratiu núm. G0252016000006.

En data 20 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va 
convocar  a  les  esmentades  empreses  (PRYSMIAN a  les  11:00  hores  i  TA 
TUNG a les 10:00 hores) en les dependències del departament de Promoció 
Econòmica, per tal de poder examinar l’expedient tramitat i per tal de recollir la  
còpia de la documentació sol·licitada. Consta diligència de la compareixença a 
l’expedient.

Per resolució de la Gerent de l’ORGT de data 7 de desembre de 2020, inscrita  
en el Llibre destinat a l’efecte amb el núm. d’ordre 2020061191, es va denegar 
per motius taxats la sol·licitud de devolució de l’import ingressat en concepte de 
la  liquidació  de  l’IIVTNU  amb  clau  de  cobrament  1192222-0000236283. 
Expedient amb referència 1794045. L’esmentada resolució va ser notificada a 
la  mercantil  PRYSMIAN CABLES SPAIN,  SA,  en  data  10 de desembre de 
2020.

Fonaments de dret 

L’article 115 de la LGT disposa que l’Administració tributària podrà comprovar i 
investigar  els  fets,  actes,  elements,  activitats,  explotacions,  valors  i  altres 
circumstàncies  determinants  de  l’obligació  tributària  per  a  verificar  el 
compliment correcte de les normes aplicables a l’efecte.

Per altra banda, l’article 101 de la LGT, després de definir la liquidació tributària 
com l’acte  resolutori  mitjançant  el  qual  l’òrgan competent  de  l’Administració 
realitza  les  operacions  de  quantificació  necessàries  i  determina  l’import  del 
deute tributari, sense que l’Administració tributària estigui obligada a ajustar les 
liquidacions  a  les  dades  consignades  pels  obligats  tributaris  en  les 
autoliquidacions,  declaracions o  comunicacions,  sol·licituds  o qualsevol  altre 
document, classifica les liquidacions tributàries en dues categories, provisionals 
i definitives, i estableix que totes seran provisionals llevat aquelles que es dictin  
arran d’un procediment inspector complet o aquelles a les quals la normativa 
tributària els atorgui tal caràcter.

Primer.- Caducitat del procediment administratiu núm. G0252016000006.

L'article 139 de la LGT determina que el procediment de comprovació limitada 
ha de finalitzar en qualsevol de les següents formes:

“1.  El  procedimiento  de  comprobación  limitada  terminará  de  alguna  de  las  
siguientes formas:
a) Por resolución expresa de la Administración tributaria, con el contenido al  
que se refiere el apartado siguiente.
b) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo  
104 de esta ley sin que se haya notificado resolución expresa, sin que ello  
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impida  que  la  Administración  tributaria  pueda  iniciar  de  nuevo  este  
procedimiento dentro del plazo de prescripción.
c)  Por  el  inicio  de  un  procedimiento  inspector  que  incluya  el  objeto  de  la  
comprobación limitada”.

El termini que estableix l'article 104 de la LGT esmentat en el precepte anterior 
és de sis mesos a comptar des de la data de notificació de l'acord d'inici del  
procediment. D'acord amb l'apartat 5è. d'aquest article, produïda la caducitat, 
aquesta ha de ser declarada, d'ofici o a instància de l'interessat, i s'ha d'ordenar 
l'arxivament de les actuacions. I pel que fa als seus efectes, s'estableix que la 
caducitat  no  produeix,  per  ella  mateixa,  la  prescripció  dels  drets  de 
l'Administració  tributària,  però  les  actuacions  realitzades  en  el  curs  d'un 
procediment caducat, així com els documents i altres proves obtinguts en el dit 
procediment, han de conservar la seva validesa i eficàcia a efectes probatoris 
en altres procediments iniciats o que es puguin iniciar posteriorment en relació 
amb el mateix o un altre obligat tributari.

Per l'exposat, tenint en compte que el procediment de comprovació limitada, 
identificat amb el núm. G0252016000006, es va iniciar, com s'ha dit el gener de 
2020 i que no ha estat dictada la resolució corresponent dins del termini màxim 
legalment establert,  cal declarar-ne la caducitat i ordenar l'arxivament de 
les actuacions. 

Segon.- Inici de procediment de comprovació limitada.
Malgrat  l'anterior,  no  havent  transcorregut  el  termini  de  prescripció  del  dret 
d'aquesta Administració per a determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna 
liquidació,  se  us  comunica  que  mitjançant  aquest  escrit  s'inicia  un  nou 
procediment de comprovació limitada que inclou el mateix objecte que l'anterior 
procediment i al qual s'incorporen tots els documents i proves hi obtingudes.

L'art. 137.2, segon paràgraf, de la LGT disposa el següent: “Quan les dades en 
poder de l'Administració tributària siguin suficients per formular la proposta de  
liquidació, el procediment es pot iniciar mitjançant la notificació de la proposta”, 
per  la  qual  cosa,  no  havent  resultat  acreditat  el  compliment  dels  objectius 
justificatius  de  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  pública  de l'obligació 
tributària objecte de comprovació amb els documents aportats i incorporats a 
aquest  expedient,  es  proposa  la  liquidació  provisional  que  es  detalla  més 
endavant.

S'indica a continuació la proposta de liquidació de l’IIVTNU que correspon:
Liquidació núm. 1406296-002
Finca cadastral 7022301-DF1872C-0001/OI

Data meritament 14/01/2016
Valor cadastral any 2016 5.060.119,14.-€

Coeficient transmès: 100,00%
Base imposable/quota

Data % valor prop coef x base tipu quota
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adquisició anys imposable s

12/06/1969
10
0

5.060.119,14.-
€

3,0 x 20
3.036.071,48.-

€
27% 819.739,30.-€

Bonificació activitats econòmiques declarades d’especial interès o 
utilitat social

0%

Import liquidació 1192222-0000236283 409.869,65.-€
Quota tributària diferencial 409.869,65.-€

Interessos de demora*
Deute tributari*

*S’adverteix a l’interessat que en les liquidacions que finalment s’aprovin, per aplicació del que disposa  
l’article.  26.2 de la LGT, s’inclouran els interessos de demora que corresponguin,  aplicant a la quota  
tributària diferencial el tipus d’interès de demora fixat legalment, respecte del període comprès entre el dia  
següent a la finalització del termini establert per al pagament en període voluntari de la liquidació objecte  
del present procediment (23 d’agost de 2016) fins a la data de l'aprovació de la liquidació provisional.

Tercer.- Sobre les al·legacions formulades pel contribuent.

Tal com figura als antecedents de fet, l’obligat tributari va formular al·legacions 
a  la  proposta  de  regularització  que  li  havia  estat  notificada  en  l’anterior 
procediment.

D'acord  amb  l'apartat  5è.  de  l’article  104  de  la  LGT,  la  caducitat  d’un 
procediment  no  produeix,  per  ella  mateixa,  la  prescripció  dels  drets  de 
l'Administració  tributària,  però  les  actuacions  realitzades  en  el  curs  d'un 
procediment caducat, així com els documents i altres proves obtinguts en el dit 
procediment, han de conservar la seva validesa i eficàcia a efectes probatoris 
en altres procediments iniciats o que es puguin iniciar posteriorment en relació 
amb el mateix o un altre obligat tributari.

Per la qual cosa, es tindran en compte en aquest procediment les al·legacions, 
proves i documents presentats per les mercantils PRYSMIAN SPAIN, SA (escrit 
de data 30/01/2020, registrat d’entrada en l’ORGT amb el núm. E-2000040252) 
i  TA  TUNG  PLATOS  PRECOCINADOS,  SL.  (escrit  de  data  28/01/2020, 
registrat d’entrada amb el núm. 2020003451), els quals conservaran la seva 
validesa i eficàcia a efectes probatoris.

Segons  estableix  l’article  137.2  de  la  LGT,  el  procediment  de  comprovació 
limitada es podrà iniciar mitjançant la notificació de la proposta de liquidació 
quan l’Administració tingui dades suficients per a formular-la.

Atès  que  es  troben  en  poder  d'aquest  òrgan  els  elements  que  permeten 
formular la proposta de resolució en el present procediment, resulta d'aplicació 
l'article 137 LGT, iniciant-se el procediment de comprovació limitada mitjançant 
la notificació de la present

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

Primer.-  Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  comprovació  limitada, 
aprovada pel Ple en data 19 de desembre de 2019, i ordenar l'arxivament de 
les actuacions. 

Segon.- Iniciar expedient per tal de verificar el compliment dels objectius que 
van justificar la declaració d’especial interès o utilitat pública aprovats en el ple 
celebrat el dia 18 de febrer de 2016 i la conseqüent bonificació del 50% de la 
quota íntegra del IVTNU, atorgada a l’empresa Prysmian Spain SAU, derivada 
de la venda de la nau situada a la confluència de l’Avinguda de Torrelles amb el 
Carrer Sant Joan a l’empresa Ta Tung platos precocinados S.L., en base a les 
consideracions que consten a l’informe emès pel responsable de Programes 
del departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat i que s’adjunta a aquest 
acord

Tercer.  Aprovar la proposta de liquidació provisional a PRYSMIAN CABLES 
SPAIN, SA, amb NIF A08395162 que es detalla a continuació:

Liquidació núm. 1406296-002
Finca cadastral 7022301-DF1872C-0001/OI

Data meritament 14/01/2016
Valor cadastral any 2016 5.060.119,14.-€

Coeficient transmès: 100,00%
Base imposable/quota

Data 
adquisició

% valor prop
coef x 
anys

base imposable tipus quota

12/06/1969 100 5.060.119,14.-€ 3,0 x 20 3.036.071,48.-€ 27% 819.739,30.-€
Bonificació activitats econòmiques declarades d’especial interès o 
utilitat social

0%

Import liquidació 1192222-0000236283 409.869,65.-€
Quota tributària diferencial 409.869,65.-€

Interessos de demora*
Deute tributari*

*S’adverteix a l’interessat que en les liquidacions que finalment s’aprovin, per aplicació del que disposa  
l’article.  26.2 de la LGT, s’inclouran els interessos de demora que corresponguin,  aplicant a la quota  
tributària diferencial el tipus d’interès de demora fixat legalment, respecte del període comprès entre el dia  
següent a la finalització del termini establert per al pagament en període voluntari de la liquidació objecte  
del present procediment (23 d’agost de 2016) fins a la data de l'aprovació de la liquidació provisional.

Quart. Comunicar aquesta proposta a PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA, amb 
NIF A08395162 que, d'acord amb el que estableix l'article 138.3 de la LGT i 
l'article 164.4 del RGGI, en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia 
següent a la recepció d'aquesta notificació pugueu formular les al·legacions i 
presentar els documents i justificants que considereu pertinents. Transcorregut 
aquest  termini,  i  després  de  valorades  les  al·legacions  formulades  i  els 
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documents  presentats,  se  us  notificarà  la  resolució  escaient  i  l'acte  de 
liquidació.

Cinquè.-  Comunicar  aquest  acord  a  PRYSMIAN  CABLES  SPAIN,  SA,  TA 
TUNG platos precocinados S.L i a l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

6.0.4  Aprovar  la  bonificació  potestativa  de  l'ICIO,  llicència 
OMA2021000008 als Serveis Territorials al Baix Llobregat del departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obres al CEIP Sant Jordi. 
(EC092021000005)

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:  EC092021000005  Bonificació  potestativa  de  l'ICIO, 
llicència  OMA2021000008  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  bonificació  potestativa  de  l'ICIO,  llicència 
OMA2021000008  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obres al CEIP Sant Jordi.

El  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament  d’Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit de data 17 d’abril de 2020, registre 
d’entrada  202008552,  sol·licita  la  bonificació  prevista  a  l’ordenança  fiscal 
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

S’ha practicat la liquidació núm. R41508, i entre d’altres conceptes hi figura un 
import de 6.858,62 € en concepte d’ICIO.

L’article 7.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre 
Construccions, instal·lacions i Obres preveu una bonificació del 95 %: 

“per les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o  
utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de  
foment  de l’ocupació  que ho justifiquin.  En el  seu cas i  amb independència  de la  
bonificació que s’apliqui, també es podrà deduir de la quota liquida de l’impost, fins al  
límit  d’aquesta,  l’import  satisfet  en  concepte  de  taxa  per  atorgament  de  llicència  
urbanística.  Aquesta  declaració  correspondrà al  Ple  de la  Corporació  i  s’acordarà,  
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus  
membres.”

Vist l’informe del departament d’Educació Municipal que consta a l’expedient.

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



Ple 22/07/2021

ACORDS

Primer.  Concedir  la  bonificació  de  6.858,62€  de  l’Impost  de  Construccions 
Instal·lacions i Obres de la llicència OMA2021000008, als Serveis Territorials al 
Baix Llobregat del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en 
base a l’article 7.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost 
sobre Construccions, instal·lacions i Obres.

Segon.  Notificar  aquest  acord  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

6.0.5  Acord  d'aprovació  definitiva  del  Compte  General  del  Pressupost 
2020. (EC102021000003)

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: EC102021000003 Aprovació  del  Compte  General  del 
pressupost de l'exercici 2020.
Tràmit  relacionat: Aprovació  definitiva  del  Compte  General  del  Pressupost 
2020.

Els  estats  i  comptes  anuals  de  l’exercici  pressupostari  2020,  elaborats  per 
l’interventor, van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, 
la qual va emetre informe favorable en data 14 de maig de 2021. 

Atès que l'expedient s'ha exposat al públic mitjançant edicte al BOPB número 
CVE202110072543  de  21  de  maig  de  2021  i  al  taulell  d'anuncis  de 
l'Ajuntament, en compliment del que preveu l'article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 
de març, sense que s'hagin presentat al·legacions.

Com  que  s’han  complert  totes  les  tramitacions  legals  que  determinen  els 
articles del 208 al 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei 39/88 Reguladora de les Hisendes Locals.

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar definitivament els estats i  comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2020 integrats pels següents estats bàsics:

1. Estats i comptes anuals:
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-Balanç  de  situació:  en  tancar  l’exercici  dóna  un  actiu  i  un  passiu  de 
149.550.453,77 €.
-Compte de resultats de l’exercici dóna un resultat positiu de 1.849.909,41€.
-Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets de pressupost 
corrent  pendents  de  cobrament  de  2.154.601,98  €  i  unes  obligacions  de 
pressupost  corrent  pendents  de  pagament  de  3.439.046,35  €.  El  resultat 
pressupostari , després d’ajustaments, és positiu per 4.591.234,95 €.
-Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a 
pressupostos  tancats:  en  tancar  l’exercici  dóna  uns  drets  pendents  de 
cobrament de 5.468.041,55 € i unes obligacions pendents de pagament de 0,00 
€. 

2. Annex als estats i comptes anuals: 

-  Balanç de comprovació:  en tancar  l’exercici  dóna un total  acumulat  en  el 
deure de 599.649.241,99 € i un total a l’haver pel mateix import. 
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 6.870.873,61 €. 
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici  dóna un romanent de 
tresoreria total de 9.737.058,12 € i un romanent de tresoreria per a despeses 
generals de 3.008.469,74 €. 
-  Estat  de situació de moviment  d’operacions no pressupostàries:  en tancar 
l’exercici dóna un saldo pendent de pagament de 1.558.216,30 € i un saldo 
pendent de cobrament de 240.803,63 €. 

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:

-  Estats  de  despeses  i  d’ingressos  inicialment  aprovats:  dóna  un  total 
d’ingressos de 31.132.580,00 € i un total de despeses de 31.132.580,00€. I la 
relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 
inicialment  aprovats:  en  tancar  l’exercici  dóna  un  total  de  modificacions  de 
10.520.248,28 €. 

-  Relació  de  les  rectificacions  i  anul·lacions  de  drets  i  obligacions  dels 
pressupostos tancats: Variació de drets per operacions corrents -171.681,25 €. 
Variació d’obligacions per operacions corrents -864,54 €. 

- Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de 
xifres en cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici 
donen una existència final de 6.870.873,61 € en metàl·lic i de 5.849.349,57 €  
en títols. 

- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de 
deutors de 7.622.643,53 € i un total de creditors de 3.439.046,35 €. 
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Tercer.-  Trametre el  Compte General de l’exercici  2020 a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya.

6.0.6  Aprovació  de  l'expedient  número  4  de  Modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021. (EC102021000006)

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

Expedient  número: EC102021000006 Expedient  de  Modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2021.
Tràmit  relacionat: Aprovació  de  l'expedient  número  4  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 crèdit extraordinari, finançat amb BAIXES 
d’altres aplicacions pressupostàries de despesa. 

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 
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 
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previstes a l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  
refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  per  a  l’aprovació  del 
pressupost.

Vistos  els  informes  dels  tècnics  corresponents  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. 4 de modificació de crèdits del 
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari i finançat amb Baixes 
d’aplicacions pressupostàries de despeses, segons el següent detall:

Aplicacions pressupostàries de despeses :

2021  101-419-48101  Agricultura:  Aportacions  Agrícola  de  Sant  Vicenç  dels 
Horts, import 2.000€

2021 301-1721-48101 Medi  Ambient  i  sost:  Aportacions Assoc Caçadors  El 
Senglar, import 3.000 €

Projecte inversions 202012202
2021-122-942-761 Mobilitat: Convenis amb DIBA, import 55.196€

Finançament :

Baixa aplicació pressupostària de despeses

2021 101-942-467 Agricultura: Aportació Parc Agrari Baix Llobregat, 5.000 €

2021 300-1532-619 Urbanisme: Mobilitat i espais públics, import 55.196 €

Segon.- Publicar aquets 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.  2  mitjançant  Suplement  de  crèdit  i  Crèdit 
extraordinari.
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6.0.7 Aprovar la modificació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. (EC102020000004)

A les 21 h marxa el regidor del grup municipal JUNTSxSVH-ERC-AM, el senyor 
Francisco Manuel Infante Sánchez.

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor dels grups 
municipals PSC-SVP (8) i Cs (3), l’abstenció de SVCP (2)  i els vots en contra 
de JUNTSxSVH-ERC-AM (7) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita 
a tots els efectes legals.

Expedient  número: EC102020000004 Pressupost  municipal  de  l'exercici 
2021. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  modificació  de  la  Plantilla  del  personal  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Mitjançant acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de 
desembre de 2020,  va  aprovar  el  pressupost  municipal  de  l'exercici  2021 i 
l’annex de personal: Plantilla orgànica i taula salarial per a l’exercici 2021.

Vista que la plantilla de personal és l’expressió ordenada de l’exercici de les 
competències  d’autoorganització  en  matèria  de  recursos  humans  de 
l’Ajuntament, d’acord amb el que dicta l’article 72 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  (TREBEP)  i,  d’acord  amb el  principi  d’autonomia 
reconegut als articles 1, 4 i 6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim 
Local (LRBRL).

Atès que l’article 90 de la LRBRL, estableix que correspon a cada corporació 
local aprovar anualment, per mitjà del pressupost la plantilla, la qual haurà de 
comprendre totes les places reservades als funcionaris de carrera, personal 
laboral i eventual, en aquest sentit l’article 92 de la Llei 7/85 en relació amb 
l’article 9.2 del TREBEP diferencien les places que han de ser ocupades per 
funcionaris o per personal laboral.

L’aprovació de la plantilla de personal, de la relació de llocs de treball, la fixació 
de  la  quantia  de  les  retribucions  complementàries  fixes  o  periòdiques  dels 
funcionaris i el número i règim del personal eventual correspon en tot cas al Ple 
Municipal, segons dicten els articles 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals (REPEL),  
l’article 33.2.f de la LRBRL, i s’ha de trametre còpia de la plantilla i de la relació 
de llocs de treball al Departament de Governació en el termini de 30 dies des 
de  l’aprovació,  i  s’han  de publicar  íntegrament  al  BOP i  al  DOGC,  segons 
disposa  l’article  283.4  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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La  plantilla  de  personal  d’aquest  Ajuntament  per  a  l’any  2021  va  ésser 
aprovada de manera definitiva en la sessió plenària del dia 28 de desembre de 
2020, publicada al BOPB de 30 de desembre de 2020 (CVE 2020039572).

Ateses les  necessitats  de  plantilla  sobrevingudes en aquest  exercici  com a 
conseqüència de la reorganització de determinats serveis de la corporació, que 
es concreta en la modificació de la plantilla següent:

FUNCIONARIS/ES DE CARRERA
Reconvertir  quatre  places,  actualment  vacants,  de  personal  laboral 
d’administratiu/va  en quatre  places  de  personal  funcionari  de  l'escala 
d'administració  general,  subescala  auxiliar  administrativa,  del  subgrup 
professional C2.

PERSONAL LABORAL
Reconvertir una plaça, actualment vacant, de personal laboral d’oficial de 
primera en una plaça de personal laboral d’oficial de tercera. 

Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla 
es  pot  modificar  amb posterioritat  a  l’aprovació  del  pressupost  si  es  tracta 
d’establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes 
actuacions no puguin esperar l’exercici següent, com també si la modificació 
respon a criteris d’organització administrativa interna.

Atès que la plantilla no determina els característiques essencials dels llocs de 
treball, ni a els requisits per a la seva ocupació, sent la seva finalitat l'ordenació  
pressupostària; és, per tant, consubstancial amb la potestat d'autoorganització 
prevista als articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local (LRBRL) i 4.1.a) del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Regim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 
de novembre, i, en conseqüència, exclosa de l'obligatorietat de negociació amb 
les seccions sindicals d’aquest Ajuntament.

Atès que la  modificació  de la  plantilla  orgànica  no comporta  cap increment 
pressupostari.

Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el  
Ple és l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal.

Vist  l’informe  del  cap  de  recursos  humans  i  organització  que  consta  a 
l’expedient.

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

ACORDS
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Primer.- Aprovar la modificació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, en base a l’informe del Cap de Recursos Humans i 
Organització  de  data  5  de  juliol  de  2021,  que  s’adjunta  i  forma  part  de 
l’expedient, segons es detalla a continuació:

FUNCIONARIS/ES DE CARRERA
Reconvertir  quatre  places,  actualment  vacants,  de  personal  laboral 
d’administratiu/va  en quatre  places  de  personal  funcionari  de  l'escala 
d'administració  general,  subescala  auxiliar  administrativa,  del  subgrup 
professional C2.

PERSONAL LABORAL
Reconvertir una plaça, actualment vacant, de personal laboral d’oficial de 
primera en una plaça de personal laboral d’oficial de tercera.

Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari  
Oficial de la Generalitat l’anunci de modificació de la plantilla, als efectes de la  
seva exposició pública durant un termini de 15 dies. En el cas de no produir-se 
cap  al·legació,  l’Acord  de  modificació  s’elevarà  automàticament  a  definitiu, 
sense necessitat d’acord exprés.

Tercer.-  Procedir  a  donar  publicitat  a  l’acord  de  modificació  de  la  plantilla 
orgànica de l’exercici 2021 al Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Quart.-  Trametre  una  còpia  autenticada  de  les  mateixes  a  la  Subdirección 
General de la Función Pública Local del Ministerio para las Administraciones 
Públicas  i  a  la  Direcció  General  d’Administració  Local  de  la  Generalitat  de 
Catalunya en el termini de 30 dies des de l’aprovació.

Cinquè.-  Donar trasllat d’aquesta resolució a les seccions sindicals d’aquest 
Ajuntament.

7.0.0 SERVEIS SOCIALS

7.0.1  Aprovar  la  pròrroga  de  l'arrendament  del  local  del  carrer  Miguel 
Hernández,  número  2  planta  baixa  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(SC112019000001)

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.  
Antolín Jimenez Martin, regidor del grup municipal Cs.

Expedient número: SC112019000001 Arrendament del local del carrer Miguel 
Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts. 
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Tràmit relacionat: Aprovar la pròrroga de l'arrendament del  local  del carrer 
Miguel Hernández, número 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts.

En data 19 de setembre de 2019, es va aprovar el contracte d’arrendament del 
local del carrer Miguel Hernández, número 2 planta baixa de Sant Vicenç dels 
Horts, aquest local està destinat a banc d’aliments, per un import mensual de 
650,00€ més l’IVA corresponent, fent un total de 9.438,00€, i la taxat de residus 
que haurà d’abonar l’arrendatari per un import de 33,90€ anuals, per un any, 
fins el 28 de juliol de 2020, amb possibilitat de pròrroga per quatres anys més. 

Una renda que, d’acord amb la clàusula cinquena del contracte serà revisada 
per primera vegada en data agost 2020 i aquesta serà exigible a l’arrendatari a 
partir del mes següent a aquell en que la part interessada ho notifiqui a l’altra 
part,  per  escrit,  expressant  el  percentatge d’alteració  aplicat,  prenen com a 
referència per a la primera revisió la publicació del IPC del mes de Maig de 
2019. 

En data 16 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga 
del contracte d’arrendament del local situat al carrer Miguel Hernández, núm. 2 
planta baixa de Sant Vicenç dels Horts, per un any més fins el 28 de juliol de 
2021 i ratificat aquest acord en el Ple Municipal del 17 de setembre de 2020. 

Vist  que  es  d’interès  municipal  continuar  l’arrendament  del  local  del  carrer 
Miguel Hernández, número 2 planta baixa, tal i com es recull en l’informe de la  
cap de Serveis Socials, en el que s’assenyala la conveniència de prorrogar el  
contracte per un any més, per a continuar destinant-lo a banc d’aliments, per 
ser d’interès del municipi i la idoneïtat especial del local.

Vista la normativa que el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals,  que  regula  l’adquisició  de  béns 
immobles per part d’una administració pública però no el seu lloguer.
 
Vist que l’article 124 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques permet contractar de forma directa els arrendaments 
a l’establir que aquests es concerten mitjançant concurs públic llevat que, de 
forma justificada i per les peculiaritats de la necessitat que s'ha de satisfer, les 
condicions  del  mercat  immobiliari,  la  urgència  de  la  contractació  deguda  a 
esdeveniments  imprevisibles,  o  la  idoneïtat  especial  del  bé,  es  consideri 
necessari o convenient concertar-los de manera directa.

Vist l’informe favorable d’intervenció que s’adjunta a l’expedient.

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

ACORDS
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Primer.  Aprovar la despesa per l’arrendament del local situat al carrer Miguel 
Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts per un import anual 
de 9.438,00 € IVA inclòs, i la taxa de residus que haurà d’abonar l’arrendatari  
per import de 33,90€ anuals, a càrrec del pressupost municipal. 

Segon. Aprovar la pròrroga del contracte de lloguer local situat al carrer Miguel 
Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts, per un any més fins 
el 28 de juliol de 2022.
 
Tercer. Notificar aquest acord al propietari del local 

Quart. Traslladar aquest acord als departaments d’Intervenció, Serveis Socials, 
Serveis Socials i Urbanisme.

7.0.2 Aprovar excepció al punt cinquè del conveni signat en data 21 de 
novembre de 2006 i aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i  
la  Fundació  Privada  Iris,  per  al  funcionament  de  dos  habitatges 
compartits destinats a cobrir l'emergència habitacional de les persones 
en  risc  d'exclusió  residencial  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(COVN2021000015)

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: COVN2021000015 Conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Càritas Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat  i  la  Fundació Privada Iris,  per  al  funcionament  de dos habitatges 
compartits destinats a cobrir l'emergència habitacional de les persones en risc 
d'exclusió residencial de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat: Aprovar excepció al punt cinquè del conveni signat en data 
21  de  novembre  de  2006  i  aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Càritas Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat  i  la  Fundació Privada Iris,  per  al  funcionament  de dos habitatges 
compartits destinats a cobrir l'emergència habitacional de les persones en risc 
d'exclusió residencial de Sant Vicenç dels Horts.

Degut a que la situació d'emergència social és especialment greu en l'àmbit de 
l'habitatge, tal i com es pot apreciar en el continu increment de desnonaments i 
de famílies que entren en risc d'exclusió residencial, al llarg de tot el territori,  
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  vol  portar  a  terme  una  sèrie 
d’actuacions  que  permetin  incrementar  el  parc  d'habitatge  social  del  nostre 
municipi,  i  aconseguir  d’aquesta forma, atendre, d'una manera més ràpida i 
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eficaç,  les  necessitats  de  les  persones  i  unitats  familiars  amb  més  riscos 
d'exclusió.
 
Atès  que  l'habitatge  es  configura  com  un  bé  bàsic  de  primera  necessitat,  
concepte que es troba àmpliament recollit en la normativa pública que regula i 
promou mecanismes i mesures de protecció del dret a l'habitatge en relació a 
les  persones  físiques  residents  a  Catalunya,  i  que  es  troben  en  situació 
d'exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s'hi. 

Vist que aquest fet a donat lloc a una amplia activitat legislativa en els últims 
anys amb l’elaboració de lleis com la Llei 18/2007 del 18 de desembre, del dret 
a l’habitatge, Decret 75/2014, del 27 de maig, del Pla per al dret a I'habitatge,  
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, Llei 4/2016, de 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 
residencial, Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, Llei 
24/2015,  de  29  de  juliol,  de  mesures  urgents  per  afrontar  l'emergència  en 
l'àmbit de l'habitatge i  la pobresa energètica, Decret Llei  17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per la millora a l’accés a l’habitatge, Decret Llei 
50/2020  de  9  de  desembre  de  mesures  urgents  per  estimular  la  promoció 
d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de 
lloguer,  Llei  11/2020 de 18 de setembre de mesures urgents en matèria de 
contenció  de  rendes  en  els  contractes  d'arrendament  d'habitatge  i  de 
modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a 
la protecció del dret a l'habitatge i Decret Llei 1/2020, de 21 de gener pel qual  
es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per 
millorar l'accés a l'habitatge, d’entre altres. 

Vist que l’article 30 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, recull que les prestacions 
econòmiques  d’urgència  social  són  de  competència  municipal  i  tenen  com 
finalitat  pal∙liar  situacions  de  necessitat  puntuals,  urgents  i  bàsiques  de 
subsistència com alimentació, roba i allotjament.

Vist que l'oferta d'habitatges de lloguer és manifestament insuficient o no és 
competitiva, atès que les rendes són elevades en comparació amb les quotes 
hipotecàries a llarg termini. Un fet que té com a conseqüència que cada cop 
més sectors socials sensibles, com els joves, la gent gran, els immigrants i les  
persones  en  situació  de  risc,  pateixen  situacions  d'exclusió  del  dret  a 
l'habitatge.

En data 21 de novembre de 2006 l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la 
Fundació  privada  IRIS,  van  formalitzar  un  conveni  per  traslladar  a  títol  de 
subrogació  real,  el  dret  de  superfície  constituït  sobre  la  finca  número  8, 
resultant del projecte de reparcel·lació del sector Ctra. De Torrelles (Polígon 2 
Taixoneres) situada al carrer Salvador Allende núm. 69-71, conveni que va ser 
aprovat per acord del Ple municipal en data 29 de novembre de 2006.
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En l’esmentat acord es va pactar, d’entre altres punts, que la Fundació IRIS 
construiria sobre la finca de referència, una residència i altres construccions 
destinades a persones disminuïdes psíquiques. Així mateix es va acordar que 
no  es  podria  constituir  cap  dret  d’arrendament,  al  tractar-se  d’una  cessió 
gratuïta,  sobre el  que s’edifiques, ni  dret hipotecari  superior al  termini de la 
concessió, fitxada en 75 anys.

Cal  interpretar  aquestes limitacions tant  des d’una perspectiva  temporal  (no 
afectació  per  càrregues  de  la  finca  més  enllà  de  la  concessió  del  dret  de 
superfície),  com  des  d’una  perspectiva  funcional,  d’evitar  destinar  les 
instal·lacions a una finalitat  diferent de la què promou la cessió.  Per això,  i  
atenent que la finalitat de promoure la dotació d’habitatge destinat a persones 
que es troben persones en situació de risc d’exclusió residencial és plenament 
coincident  amb els criteris  d’actuació municipal,  es veu convenient  acceptar 
l’excepció puntal a la limitació de la facultat d’arrendament.

Vist que l’article 74 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el  
reglament del patrimoni dels ens locals –en endavant RPEL- determina que els 
efectes de l’arrendament o qualsevol altra forma de cessió d’ús s’han de regir 
per les normes de dret privat que siguin d’aplicació, atesa la naturalesa del bé, i 
li serà d’aplicació doncs, les normes contingudes al dret privat. 

Vist que el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel que la s’aprova el Text  
refós de la  Llei  d’urbanisme, regula breument al  seu article  171,  en el  seu 
apartat 5è defineix la figura del dret de superfície i disposa que els aspectes 
substantius  del  dret  de  superfície  no  regulats  per  aquest  article,  inclosa 
l'extinció, i també els aspectes procedimentals d'aquest dret, són regulats per la 
legislació civil catalana. 

Vist que l’article 564.1 del Codi Civil de Català, defineix el dret de superfície 
com a dret real limitat  sobre una finca aliena que atribueix temporalment la 
propietat  separada de les  construccions o de les  plantacions que es  trobin 
incloses a la mateixa. En virtut d’això, es manté una separació entre la propietat 
d’allò que es construeix o es planta i el terreny o sòl en que es fa. Per la seva 
banda, l’apartat segon del mateix article, regula el règim jurídic voluntari, això 
és, totes aquelles condicions que poden establir-se al títol del dret de superfície 
de forma voluntària en els seu clausulat. Aquest règim voluntari és:

“1.  Els superficiaris i  els propietaris de la finca poden establir,  en tot  
moment, el règim de llurs drets respectius, fins i tot pel que fa a l'ús del  
sòl i de l'edificació o la plantació. 
2.  S'admeten,  respecte  als  drets  de  superfície,  els  pactes  següents,  
entre d'altres: 
a) La limitació de la disponibilitat  dels superficiaris sobre llur  dret,  en  
concret, sotmetent-la al consentiment dels propietaris de la finca. 



Ple 22/07/2021

b) L'establiment d'una pensió periòdica a favor dels propietaris que no es  
pot garantir amb el mateix dret de superfície si els superficiaris fan una  
nova construcció. 
c) El règim de liquidació de la possessió una vegada s'extingeixi el dret. 

(...) 

Vist  que  Fundació  privada  IRIS  ha  comunicat  a  aquest  Ajuntament  que 
l’habitatge identificat  com a habitatge “Unitat  2”  amb 11 places i  l’habitatge 
“Unitat  3”  amb  9  places,  tots  dos  ubicat  en  el  terreny  cedit  per  aquest 
Consistori, actualment estan buits i podrien ser utilitzats per activitats de caire 
social.

D’acord amb el que disposa l’article 46.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril,  que  aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya,  el  municipi  gaudeix  d'autonomia,  té  personalitat  jurídica  i  plena 
capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per a 
representar els interessos de la col·lectivitat  respectiva i  per a gestionar els 
serveis públics la titularitat dels quals assumeixin, amb el respecte degut als 
principis generals de l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic 
del  Sector  Públic,  en  el  que  es  disposa  que  les  administracions  públiques 
serveixen amb objectivitat  els  interessos generals  i  actuen d'acord  amb els 
principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la Constitució, a la llei i al dret.

Vist que la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret 
Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, regula el deure de les Corporacions 
Locals  d’afavorir  el  desenvolupament  i  participació  de  les  Entitats  i/o 
Associacions.

Vist l’article 124 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni  
de  les  administracions  públiques  en  que  s’estableix  el  procediment  per  a 
l’arrendament d’immobles.

Vist que, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, institució que té per 
missió promoure, orientar, potenciar, coordinar i realitzar l'acció caritativo-social 
de  l'Església  Catòlica  envers  tots  els  necessitats  d'ajut,  té  interès  mutu  de 
coordinar-se amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i La Fundació privada 
Iris, per dur a terme activitats de caire social  en els seus respectius camps 
d’actuació,  i  concretament  ha  manifestat  la  seva voluntat  de  treballar  en  la 
gestió d’aquests dos habitatges compartits i destinar-ho a cobrir l’emergència 
habitacional,  de  les  persones  que  estan  en  situació  de  risc  d’exclusió 
residencial, preferentment a Sant Vicenç dels Horts, integrant els seus serveis 
per tal de què el funcionament del projecte sigui el més profitós per la població  
a qui va destinada.
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Vist  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 la Llei 18/2007 
del dret a l’habitatge, d’entre altres, sens perjudici de la capacitat de subscriure 
convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents d’iniciativa 
social i privada que actuen sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure.

Vist que l’article 70 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge estableix que les 
administracions competents han d’adoptar actuacions específiques de dotació 
d’habitatges d’inserció per als sense llar i  que el departament competent en 
matèria d’habitatge ha d’establir ajuts per a subvenir als costos de gestió dels 
habitatges d’inserció gestionats per entitats sense ànim de lucre o pels serveis  
socials municipals.

Vist que la disposició addicional tretzena a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 
residencial, estableix que en situacions d'emergència social de les persones en 
risc  d'exclusió  residencial  d'acord  amb la  Llei  24/2015,  del  29  de  juliol,  de 
mesures  urgents  per  a  afrontar  l'emergència  en  l'àmbit  de  l'habitatge  i  la 
pobresa energètica, l'allotjament d'aquestes persones s'efectua, amb caràcter 
provisional,  en  un  allotjament  dotacional  públic  que  formi  part  del  sistema 
urbanístic  d'equipaments  comunitaris  o,  si  no n'hi  ha,  en  altres allotjaments 
gestionats per les administracions competents en les mateixes condicions de 
temporalitat regulades per als allotjaments dotacionals públics.

Vist que l’apartat 5 de l'article 34 del text refós de la Llei d'urbanisme determina 
que el sistema urbanístic d'equipaments comunitaris comprèn, d’entre altres, 
els allotjaments dotacional públic i els altres equipaments que siguin d'interès 
públic  o  d'interès  social  i  a  aquest  efecte,  és  equipament  d'allotjament 
dotacional  públic  el  que  es  destina  a  satisfer  les  necessitats  temporals 
d'habitació de les persones, en règim d'ús compartit de tots o una part dels 
elements  de  l'allotjament  amb  altres  usuaris,  o  en  règim  d'ús  privatiu  d'un 
habitatge complet, que es troben en alguna de les circumstàncies següents:

a) Tenen dificultats d'emancipació. 
b) Requereixen acolliment o assistència pública d'acord amb la legislació en 
matèria d'habitatge. 
c) Estan afectades per una actuació urbanística.

Vist que el Decret Llei 5/2019 de 5 de març, de mesures urgent per millorar  
l’accés a l’habitatge preveu, d’entre altres mesures, que els habitatges buits 
que, per la seva permanència en aquesta situació, incompleixin la funció social 
de la propietat de l'habitatge, continuïn tenint aquesta consideració malgrat que 
hagin  estat  transmesos  d'una  propietat  a  una  altra  o  hagin  estat  ocupats 
eventualment per persones sense títol habilitant.
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Atesa la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
l’administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua 
d’acord  amb  els  principis  d’eficàcia,  jerarquia,  descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.

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

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

Atès que s’ha redactat un esborrany de conveni entre Càritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat, Fundació Privada Iris i  l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, amb l’objectiu de dur a terme activitats de caire social en els seus 
respectius camps d’actuació, i concretament en la seva voluntat de treballar en 
la  gestió  dels  dos habitatges oferts  per  la  Fundació  IRIS  amb l’objectiu  de 
compartir  destinats i  lluitar  contra l’emergència habitacional  de les persones 
que estan en situació de risc d’exclusió residencial.

Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic, 
emès per la Cap d’Unitat de Serveis Socials que s’adjunta a l’expedient,  en 
compliment  d’allò  disposat  en  el  Capítol  VI  del  Títol  Preliminar  de  la  Llei  
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en concret del seu 
article 49, i 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.

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 
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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.

Consta a l’expedient informe favorable emès per l’Interventor municipal.

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

ACORDS

Primer.- Aprovar l’excepció puntal al punt cinquè dels acords del conveni signat 
en data 21 de novembre de 2006 entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
la  Fundació  privada  IRIS,  conveni  que  va  ser  aprovat  per  acord  del  Ple 
municipal en data 29 de novembre de 2006, relatiu a la limitació de constitució 
d’arrendaments sobre el què s’edifiqui, atenent la finalitat de dotació d’habitatge 
destinat  a persones que es trobin en situació de risc d’exclusió residencial. 
Aquesta excepció no serà extensible a cap altra operació jurídica sense el vist i 
plau del ple municipal.

Segon.-  Aprovar  el  conveni  que es  formalitzarà  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts, Càritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat i la Fundació 
Privada Iris, per al funcionament de dos habitatges compartits destinats a cobrir 
l'emergència habitacional de les persones en risc d'exclusió residencial de Sant 
Vicenç dels Horts ubicats en el carrer Salvador Allende núm. 69-71 i que seran 
destinats al reallotjament de les persones que es troben en risc de exclusió 
residencial,  de  conformitat  amb el  contingut  de l’esborrany que s’adjunta al 
present acord i en el que es determina;

 La  Fundació  Privada  Iris  llogarà  a  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels 
Horts un habitatge, identificat com a habitatge “Unitat 2” amb 11 places,  
a raó de 3.000 € al  mes, més IVA, amb totes les despeses incloses: 
llum,  aigua,  gas,  Internet,  manteniment  i  neteja  d’espais  comuns, 
manteniment dels diferents equipaments i reparacions de l’edifici. 

La formalització d’aquest arrendament es produirà amb la subscripció del 
corresponent  contracte  privat,  entre  la  Fundació  Privada  IRIS  i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, que en cap cas podrà incloure 
clàusules que impliquin alteracions als acords establerts en el conveni 
signat. 

 La Fundació Privada Iris llogarà a Càritas Diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat  un  habitatge,  identificat  com  a  habitatge  “Unitat  3”  amb  9 
places, a raó de 2.700 euros al mes, més IVA, amb totes les despeses 
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incloses:  llum,  aigua,  gas,  Internet,  manteniment  i  neteja  d’espais 
comuns,  manteniment  dels  diferents  equipaments  i  reparacions  de 
l’edifici. 

La formalització d’aquest arrendament es produirà amb la subscripció del 
corresponent contracte privat, entre la Fundació Privada IRIS i Càritas 
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, que en cap cas podrà incloure 
clàusules que impliquin alteracions als acords establerts en el conveni 
signat.

A tenor de 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.-  Facultar  a  la  Sra.  Mireia  Vergés  Rosell,  Tinenta  d’Alcaldia  de 
l’Ajuntament, perquè en nom i representació de la Corporació signi el conveni 
que s’adjunta al present expedient. 

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 56.000,00€
Any 2021: 17.500,00€ 
Any 2022: 38.500,00€

Cinquè.- 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.

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

Vuitè.-  Notificar  aquests  acords  a  Càritas  Diocesana  de  Sant  Feliu  del 
Llobregat i la Fundació Privada Iris

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

8.0.0 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME

8.0.1 Aprovació de les dues festes locals de Sant Vicenç dels Horts per a 
l'any 2022. (PE022021000001)
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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: PE022021000001 Aprovació de les dues festes locals per 
a l'any 2022. 
Tràmit relacionat:  Aprovació de les dues festes locals de Sant Vicenç dels 
Horts per a l'any 2022.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que, de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, 
de 3 d’octubre en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades 
per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius. 

Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix 
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 

Vista l’Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari 
oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022. 

Atès que aquest Ajuntament ha de fixar dues festes locals per a l’any 2022, les 
quals tindran la consideració de dies inhàbils de caràcter laboral, retribuïdes i 
no recuperables.

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

ACORDS

Primer.- Fixar com a festes locals per a l’any 2022 els dies següents: el 24 de 
gener (Festa Major d’Hivern) i el 25 de juliol (Festa Major d’Estiu), els quals 
tindran la consideració de dies inhàbils, retribuïts i no recuperables. 

Segon.-  Trametre  aquest  acord  al  Departament  d’Empresa  i  Treball  de  la 
Generalitat de Catalunya, així com al Servei d’Informació i Atenció a l’Empresa i 
al departament d’Activitats, d’aquest Ajuntament. 

Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal.

9.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

9.0.1 Ratificar el decret 2021LLDR000977 de requeriment de documentació 
a l'empresa proposada pel contracte del  subministrament i manteniment 
d’una plataforma de formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
aprovar l’adjudicació. (CTON2020000015)
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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: CTON2020000015 contractació,  mitjançant  procediment 
obert  no harmonitzat del  subministrament i manteniment d’una plataforma de 
formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Ratificar  el  decret  2021LLDR000977  de  requeriment  de 
documentació  a  l'empresa  proposada  pel  contracte  del   subministrament  i 
manteniment d’una plataforma de formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i aprovar l’adjudicació.

Per acord de Ple municipal de data 19 de novembre de 2020, es va aprovar 
l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,  tramitació 
ordinària, per a l’adjudicació del contracte del  subministrament i manteniment 
d’una plataforma de formació de l’Ajuntament,  per un import màxim de 32.000 
€, més 6.720 € de la quota d’IVA, fent un total de 38.720 € IVA inclòs.

Per decret   2021LLDR000977  de data 30 de juny de 2021, es va aprovar el 
requeriment  de  documentació  a  IthinkUPC,  SLU,   empresa  proposada  per 
l’esmentat contracte, per tal que en un termini de 10 dies hàbils comptadors 
des de l'endemà d'haver rebut el requeriment, aportés G1 a. Criteris de selecció 
relatius a la solvència econòmica i financera, G.5. Assegurança: còpia de la 
pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a 
tercers  a  conseqüència  de  les  seves  actuacions  en  compliment  d’aquest 
contracte, per import mínim de 150.000,00 €,  i justificant de la seva vigència;  i  
document  acreditatiu  del  dipòsit  a  la  tresoreria  municipal  de  la  garantia 
definitiva per import de 1.565 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

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

En  temps  i  forma l’empresa  IthinkUPC,  SLU ha  presentat  la  documentació 
requerida  i  ha  sol·licitat  constituir  mitjançant  retenció  en  el  preu,  tal  i  com 
preveu l'article 108 de la LCSP, l’import de 1.565 € corresponent a la garantia.

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

ACORDS

Primer.- Ratificar el decret  2021LLDR000977 de requeriment de documentació 
a l'empresa proposada pel contracte del  subministrament i manteniment d’una 
plataforma de formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, resultant el 
redactat següent:

“Expedient  número: CTON2020000015,  relatiu  a  la  contractació,  mitjançant  
procediment  obert   no  harmonitzat  del   subministrament  i  manteniment  d’una  
plataforma de formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Tràmit  relacionat: Requeriment  de  documentació  a  l'empresa  proposada  pel  
contracte  del   subministrament  i  manteniment  d’una  plataforma  de  formació  de  
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Per acord de Ple municipal de data 19 de novembre de 2020, es va aprovar l’inici de  
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, per a  
l’adjudicació del  contracte del   subministrament i  manteniment  d’una plataforma de 
formació de l’Ajuntament,  per un import màxim de 32.000 €, més 6.720 € de la quota  
d’IVA, fent un total de 38.720 € IVA inclòs.

En data 21 de juny de 2021, reunida la mesa de contractació i segons l’informe emès 
pel  tècnic  responsable  de  la  contractació  referent  a  les  ofertes  presentades,  es  
considera que l’oferta número 1, presentada per l’empresa IthinkUPC, SLU, per un  
import total del contracte de 31.300 € (19.500 € desenvolupament de la plataforma i  
5.900 € anuals manteniment) més l’IVA corresponent de 6.573,00 € (37.873,00 € IVA 
inclòs), és la que presenta més puntuació de criteris d’adjudicació basats en el principi  
de millor relació qualitat-preu. 

En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l’article 150.2 de la Llei 9/2017,  
de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a 
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  
2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) i les clàusules del plec de 
clàusules administratives particulars, l’òrgan de contractació, requerirà al licitador que  
hagi  presentat  l’oferta  més  avantatjosa,  perquè  presenti,  en  el  termini  de  10  dies  
hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment, G1 a. Criteris de  
selecció relatius a la solvència econòmica i financera, G.5. Assegurança: còpia de la  
pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers  
a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte, per import  
mínim de 150.000,00 €,  i justificant de la seva vigència;  i document acreditatiu del  
dipòsit  a  la  tresoreria  municipal  de  la  garantia  definitiva  per  import  de  1.565  €  
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 

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

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

ACORDS

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

- G1 a. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera,

- G.5. Assegurança: còpia de la pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la  
responsabilitat  civil  per  danys  a  tercers  a  conseqüència  de  les  seves  
actuacions en compliment d’aquest contracte, per import mínim de 150.000,00  
€,  i justificant de la seva vigència;  i 

- document  acreditatiu  del  dipòsit  a  la  tresoreria  municipal  de  la  garantia  
definitiva per import de 1.565 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 

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

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

Segon.- Aprovar l’adjudicació del contracte del subministrament i manteniment 
d’una plataforma de formació de l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels  Horts,  a 
favor de l’empresa IthinkUPC, SLU per un import pels 2 anys de contracte de 
31.300  €  (19.500  €  desenvolupament  de  la  plataforma  i  5.900  €  anuals 
manteniment) més l’IVA corresponent de 6.573,00 € (37.873,00 € IVA inclòs).

Tercer.- Acceptar la constitució de la garantia per import de 1.565 €, mitjançant 
retenció en el preu de la primera factura.

Quart.- Facultar al Sr. Xavier Gómez Álvarez, Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament, 
perquè en nom i representació de la Corporació signi els documents que siguin 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

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

Sisè.-  Publicar aquest acord d’adjudicació definitiva al perfil del contractant, i  
comunicar-ho
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10.0.0 MEDI AMBIENT

10.0.1 Rectificació d'error material del document Annex fitxa MEDI2 de les 
actuacions  incloses  dins  del  Pla  de  sostenibilitat  Ambiental  per  als 
municipis de l’AMB (PSA). (T4302021000003)

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.  
Miguel Angel Camacho Vega, regidor del grup municipal JUNTSxSVH-ERC-AM 
i el senyor Jordi Gil Dorado, regidor del grup municipal SVCP.

Expedient número: T4302021000003 Aprovació de Projectes de l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts a incloure com a proposta al Pla de sostenibilitat 
ambiental per als municipis de l’AMB (PSA). 
Tràmit  relacionat:  Rectificació  d'error  material  del  document  Annex  fitxa 
MEDI2 de les actuacions incloses dins del Pla de sostenibilitat Ambiental per 
als municipis de l’AMB (PSA).

En data 20 de maig de 2021 mitjançant  acord de Ple es va aprovar,  entre 
d’altres,  acceptar  íntegrament  les  bases  definitives  del  Pla  de  sostenibilitat 
ambiental aprovades definitivament en data 23 de febrer de 2021 per part de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En aquest mateixa acord es van aprovar 12 projectes per sol·licitar a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) la seva inclusió en el PSA 2020-2023, dels 
què s’adjuntaven com a annex les fitxes descriptives de cadascun d’ells i els 
certificats de disponibilitat i compatibilitat de terrenys.

De l’informe emès per el Cap d’Espai Públic i Serveis Municipals, de data 7 de 
juliol de 2021 i que s’adjunta a l’expedient, es desprèn la necessitat de rectificar 
d’ofici un error material al document Annex fitxa MEDI2 del PSA que deia:

“Pressupost estimat de l’actuació                                                     484.310,21 €
(Pressupost d’execució per contracte IVA inclòs):”

Quan en el que hi tenia que constar era:
“Pressupost estimat de l’actuació                                                     482.255,80 €
(Pressupost d’execució per contracte IVA inclòs):” 

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

ACORDS

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 per el Cap d’Espai 
Públic i  Serveis  Municipals,  que s’adjunta a l’expedient,  el  document Annex 
fitxa MEDI2 de les actuacions incloses dins del Pla de sostenibilitat Ambiental 
per als municipis de l’AMB (PSA) aprovat pel Ple en sessió de data 20 de maig 
de 2021, per tal que consti el següent:

“Pressupost estimat de l’actuació                                                     482.255,80 €
(Pressupost d’execució per contracte IVA inclòs):”

Segon.- Notificar el present acord i la fitxa rectificada a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona  i  al  departaments  d’economia,  espai  públic  i  serveis  municipals, 
urbanisme, medi ambient i mobilitat d’aquest Ajuntament.

11.0.0 AUTORITZACIÓ I CONTROL D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

11.0.1 Aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats comunicades de 
Sant Vicenç dels Horts 2021-2025. (ACPV2020000001)

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:  ACPV2020000001  Pla  de  verificació  d'activitats 
comunicades de Sant Vicenç dels Horts 2021-2025
Tràmit  relacionat:  Aprovació  inicial  del  Pla  de  verificació  d’activitats 
comunicades de Sant Vicenç dels Horts 2021-2025.

La  Directiva  2006/123/CE  del  Parlament  Europeu  i  del  consell,  de  12  de 
desembre  (directiva  de  serveis),  ha  comportat  un  seguit  de  canvis 
transcendentals  en  la  regulació  i  gestió  dels  règims  d’intervenció  de  les 
activitats.

Una de les conseqüències més importants de la transposició de la Directiva de 
serveis a l’ordenament intern, tant estatal com autonòmic, és que, actualment, 
la  gran  major  d’activitats  i  establiments  estan  subjectes  al  règim  de 
comunicació prèvia o de declaració responsable. La generalització d’aquests 
règims d’intervenció té per finalitat facilitar i agilitzar l’inici de les activitats, però 
no  implica  que  l’administració  local  es  desentengui  del  seu  correcte 
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funcionament.  La  diferència  amb  el  règim  d’intervenció  prèvia  mitjançant 
autorització  o  llicència  és  que  el  control  de  les  activitats  subjectes  a 
comunicació o declaració responsable es duu a terme a posteriori, un cop ja 
han començat a funcionar.

En aquest sentit, són diverses les normes que fan referència a la facultat i, fins i 
tot, al deure de l’Administració de comprovar que les activitats i els establiments 
s’ajusten  a  les  dades  de  les  comunicacions  i  declaracions  responsables 
presentades i que compleixen la normativa sectorial que sigui aplicable en cada 
cas.

La  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
Administracions  Púbiques  estableix  que  les  administracions  han  de  vetllar 
perquè les  activitats  comunicades compleixin  la  normativa  sectorial  que  els 
sigui aplicable. 

La  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions  públiques  de  Catalunya  estableix  que  la  presentació  d'una 
comunicació  o  d’una  declaració  responsable  faculta  l'Administració  pública 
corresponent  per  verificar  la  conformitat  de  les  dades  que  s'hi  contenen. 
Aquesta  facultat  cal  entendre-la  en  el  sentit  que  tant  es  pot  comprovar  la 
documentació presentada com inspeccionar I'establiment.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix 
explícitament,  en  el  seu  article  84  ter,  que  els  ens  locals  han  d'establir  i  
planificar  els  procediments  de  verificació  posteriors  de  les  activitats 
comunicades. Aquest article va ser introduït per la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d'economia  sostenible,  la  qual  va  modificar  també  el  Text  refós  de  la  Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals  amb  la  finalitat  que  els  ajuntaments 
poguessin establir una taxa per a la realització d’aquestes comprovacions.
 
Atès que el pla de verificació d’activitats té la naturalesa jurídica de disposició 
de caràcter general d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 
del procediment administratiu comú de les Administracions Púbiques. 

Com a disposició de caràcter general municipal, el pla s’ha de subjectar als 
tràmits que estableix l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), per a 
l’aprovació de reglaments i ordenances. 

Vist el “Pla de verificació d’activitats comunicades de Sant Vicenç dels Horts 
2021 – 2025”, que obra en aquest expedient, elaborat amb l’objectiu de verificar 
que els establiments i activitats sotmesos al règim de comunicació s’ajustin a la 
normativa que els hi és d’aplicació. 
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Vist  l’Informe  tècnic  sobre  la  necessitat  d’elaborar  el  Pla  de  verificació 
d’activitats comunicades de Sant Vicenç dels Horts 2021 – 2025, que obra en 
aquest expedient.

L’aprovació dels reglaments orgànics i de les ordenances municipals és una 
competència atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor 
del que disposen els articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les Bases de Règim Local i modificada per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre de Mesures per la Modernització del Govern Local, i, en el cas 
que ens ocupa, per majoria simple. 

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

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

ACORDS

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  proposta  del  Pla  de  verificació  d’activitats 
comunicades  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  2021  –  2025,  segons  el  text  que 
s’adjunta al present acord.

Segon.-  Sotmetre a informació pública, el present acord i el text del “Pla de 
verificació d’activitats comunicades de Sant Vicenç dels Horts 2021 – 2025” pel 
termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant  la  inserció  dels  anuncis  corresponents  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, així com a la pàgina web 
municipal. 

Tercer.-  Concedir  audiència  als  interessats,  si  s’escau,  a  l’efecte  de 
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents 
acords  i  la  tramesa  d’una  còpia  dels  text  íntegre  del  Pla  de  verificació 
d’activitats  comunicades de Sant Vicenç dels Horts  2021 – 2025. El  termini 
d’audiència serà de trenta dies a comptar des del dia següent a la data de 
recepció de la notificació. 

Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini  d’informació  pública  i  audiència  als  interessats,  el  Pla  de  verificació 
d’activitats  comunicades  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  2021  –  2025,  que  ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació i a trametre el mateix a 
l’Administració de l’Estat (Subdelegació del Govern a Barcelona) i Generalitat 
de  Catalunya  (Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals)  amb 
l’acord d’aprovació definitiu.
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12.0.0 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

12.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i la Diputació de Barcelona per a les obres del Projecte 
constructiu "Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de la 
BV-2002  al  seu pas  per  Sant  Vicenç dels  Horts.  TM.  Sant  Vicenç  dels 
Horts". (CVIA2021000003)

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: CVIA2021000003 relatiu al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Diputació de Barcelona per a les 
obres  del  Projecte  constructiu  "Coordinació  i  millora  de  les  instal·lacions 
semafòriques de la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts. TM. Sant 
Vicenç dels Horts".
Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç dels  Horts  i  la  Diputació  de Barcelona per  a  les  obres  del  
Projecte constructiu "Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de 
la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts. TM. Sant Vicenç dels Horts".

És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i  Espais Naturals), i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en ordre a l’execució per part  de la 
Diputació, de les obres del projecte constructiu “Coordinació i  millora de les 
instal·lacions semafòriques de la BV-2002 al  seu pas per  Sant  Vicenç dels 
Horts”,  així  com la definició de l’àmbit  de conservació i  manteniment de les 
obres  amb posterioritat  a  la  seva  execució,  a  realitzar  per  la  Diputació  de 
Barcelona.

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

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

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

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

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

Atès que la minuta 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.

La minuta del conveni correspon a l’import inicialment previst de 201.608,15 €, 
com a part del cost de l’actuació que correspon a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts,  que  serà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  21122  942  761 
Mobilitat:  Conveni  DIBA, on hi  consta la corresponent reserva i  que es farà 
efectiu un cop la Diputació de Barcelona emeti la corresponent liquidació a la 
finalització de les obres.

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  la  Diputació  de  Barcelona,  relatiu  a  les  obres  del  
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projecte constructiu “Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de 
la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts”.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 201.608,15 €, com a 
part del cost de l’actuació que correspon a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, a càrrec de l’aplicació pressupostària 21122 942 761 Mobilitat: Conveni 
DIBA.

Tercer.-  Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona, adjuntant-li,  
amb  la  notificació,  un  exemplar  del  conveni  que  s’aprova  per  aquesta 
Resolució,  el  qual  haurà  de  ser  retornat  a  aquest  Ajuntament  degudament 
formalitzat  amb  la  signatura,  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 
Diputació de Barcelona del text del conveni en tots els seus termes que, per 
aplicació del que disposa a 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 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 al DOGC.

Cinquè.-  Informar al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat en compliment el 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.

13.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

13.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Cs, Sant 
Vicenç en Comu Podem i PSC-Sant Vicenç en Positiu per a la celebració 
de la Setmana Europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.

La present proposta de resolució passa a ser declaració institucional al principi 
del plenari. 
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13.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant 
Vicenç en Comú - Podem i PSC-Sant Vicenç en Positiu, en nom de les 
AA.VV  del  Trevol,  La  Guardia,  Can  Costa,  Sant  Josep,  l'Associació  El 
Turó, el Col.lectiu de Sant Josep, La Vinyala, Sant Roc, el Grup Llinàs i 
l’Associació Vila Vella per demanar la normalització de l'activitat sanitària 
als  centres  d'atenció  primària  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(M2412021000027)

Aquesta proposta de resolució es debat anteriorment a la proposta 13.0.1 atès 
que en aquesta hi havia la sol·licitud de participació per part d’un ciutadà que 
no es trobava present en el moment d’inici del debat. 

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:  M2412021000027 Per  demanar  la  normalització  de 
l'activitat sanitària als centres d'atenció primària de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Sant Vicenç en Comú-Podem i PSC-Sant Vicenç en Positiu,  en nom de les 
AA.VV del Trevol, La Guardia, Can Costa, Sant Josep, l'Associació El Turó, el  
Col.lectiu de Sant Josep, La Vinyala, Sant Roc i el Grup Llinàs per demanar la  
normalització  de  l'activitat  sanitària  als  centres  d'atenció  primària  de  Sant 
Vicenç dels Horts.

El 14 de març de 2020 es decretà l’estat d’alarma a tot l’Estat espanyol per tal  
de controlar les conseqüències de la pandèmia provocada per la COVID-19. 
Tota la ciutadania va iniciar un procés sense precedents de confinament total i  
els i les professionals de la salut van fer front al repte més important de la seva 
vida  professional:  atendre  de  manera  òptima  als  i  les  pacients  que  ho 
requerissin  -sigui  per  la  COVID-19  o  per  qualsevol  altra  patologia-  amb 
l'objectiu  de  reduir  els  impactes  i  disminuir  els  efectes  d’un  virus  altament 
contagiós i agressiu amb la limitació de recursos, dispositius i de condicions de 
treball que tenien. 

És un fet que la crisi de la COVID-19 ha obligat als Serveis Sanitaris a donar 
una resposta urgent per l'increment de persones malaltes produïda pel virus, 
tancant  Centres  d’Atenció  Primària  (o  reduint-ne  els  seus  serveis).  Es  van 
reforçar  extraordinàriament  els  hospitals,  tant  pel  que  fa  a  la  capacitat 
diagnòstica com per al tractament, així com la capacitat d’ingrés hospitalari i de 
nous  llits  d’UCI.  Aquestes  accions  han  estat  fonamentals  per  garantir  una 
atenció sanitària a gran nombre de malalts de coronavirus amb complicacions 
greus.

L'estratègia de vacunació duta a terme a Catalunya durant tot l’any 2021 ha 
propiciat que la ciutadania tingui una tornada a la normalitat, finalitzant l’estat 
d’alarma a mitjans del mes de maig arreu de l’Estat i iniciant l'obertura de totes 
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les  activitats,  tant  lúdiques,  esportives,  laborals,  …  fet  que  ha  provocat  la 
tornada  a  la  presencialitat  en  el  nostre  dia  a  dia.  Un  fet  que  no  ha  anat  
acompanyat  del retorn, ni  de la presencialitat  ni  dels serveis,  ni  al  CAP del  
Serral ni al CAP de Vila Vella de Sant Vicenç dels Horts.

El  sistema  sanitari  i  els  seus  professionals  han  fet  un  esforç  enorme  per 
atendre les noves necessitats que s’han presentat, però a costa de deixar-ne 
de banda moltes altres necessitats, perquè partíem d’un sistema debilitat per 
un baix finançament públic i la dinàmica de mercantilització que les polítiques 
capitalistes d’austeritat han imposat els últims anys imposen sistemàticament. 
La part del sistema que més ha patit ha estat l’Atenció Primària de Salut que ha 
hagut d’assumir noves funcions amb menys recursos. 
Tot i l’obertura del CAP del Serral i del CAP de Vila Vella uns mesos enrere, la 
seva activitat encara no és plena. Diferents serveis i especialistes encara no 
s’han  recuperat,  de  la  mateixa  manera  que  no  s’ha  recuperat  encara  la 
presencialitat  als  mateixos,  fet  que condiciona  sobretot  les  peticions de les 
persones grans amb problemes de digitalització.  Hem perdut la figura de la 
metgessa i la infermera referents perquè ara ens atenen professionals que no 
coneixem  i  que  canvien  cada  vegada  és  una  de  diferent.  Molts  centres 
continuen  amb  poques  visites  presencials  perquè  es  fa  servir  de  manera 
abusiva la consulta telefònica o telemàtica. En ocasions, hem d’esperar dues o 
tres  setmanes  per  a  ser  visitades  presencialment.  Les  demores  per  a  les 
proves i exploracions, així com per a les consultes als hospitals, s’han allargat 
de  manera  inacceptable.  Tot  això  repercuteix  en  més  patiment  i  un 
empitjorament de la,  pitjor  qualitat  de l’atenció i  menys  de la resolució dels 
problemes  de  salut.  Perquè  l’Atenció  Primària  és  beneficiosa  quan  és 
accessible i longitudinal, realitzada per una mateixa professional amb la qual es 
creen vincles de confiança.

Les  mesures  que  ha  posat  en  marxa  el  Departament  de  Salut  han  estat  
bàsicament de personal administratiu per a tasques COVID, però hem vist com 
en comptes de restablir el funcionament dels CAPs i consultoris i reforçar-los 
per assumir noves funcions (vacunes, seguiments, residències…) s’han obert 
altres dispositius (centres de vacunació) o dedicat recursos a altres línies de 
serveis  externalitzats,  com el  061  i  el  SEM.  L’Atenció  Primària  no  és  una 
prioritat per als governs ni per als diferents grups de poder que operen en la  
sanitat perquè genera poc negoci. El pacte de govern que han signat JuntsxCat 
i ERC i Junts per Catalunya contempla un increment de 5.000 milions d’euros 
per a sanitat, però només 300 milions per a l’Atenció Primària en els propers 
tres anys.

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

1.  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  garanteixi  
l'atenció sanitària  continuada i  l'assistència als  CAPs del  Serral  i  Vila 
Vella de Sant Vicenç dels Horts. 
2.  Instar  al  Departament  de  Salut  la  recuperació  de  les  visites 
presencials  a  criteri  de  pacient,  eliminant  les  barreres  d’accés  a  les 
visites  que  agreugen  la  bretxa  digital  que  expulsa  generacions  de 
persones majors o sense mitjans o formació on line. 
3. Instar al Departament de Salut a destinar el 25% del pressupost de 
Salut per als Equips d’Atenció Primària. 
4. Garantir els serveis de suport als Equips d’Atenció Primària per a una 
òptima  atenció  a  la  ciutadania:  comunicació  fluïda  amb  serveis 
hospitalaris, implantació a tot el territori del Programa de Salut Mental de 
Suport a la Primària, rehabilitació, podologia i altres. 
5.  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  destinar  més 
recursos personals i  tècnics als CAPs de Sant Vicenç dels Horts per 
millorar l’atenció a les seves veïnes i veïns. 
6. Comunicar aquests acords al CatSalut, a la Gerència de l'ICS, a la 
direcció del CAP de Vila Vella,  a la direcció del CAP del  Serral,  a la 
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del  
Parlament de Catalunya, a les AA. VV de Sant Vicenç dels Horts i a les 
entitats municipalistes de Catalunya. 

13.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Cs sobre 
el tribut metropolità, després de la resolució del Síndic. (M2412021000025)

A les 22.55 h, marxa la regidora del grup municipal PSC-SVP, la senyora Mireia 
Vergés Rosell.

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 9 vots en contra dels grups 
municipals PSC-SVP (7) i SVCP (2), l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM (7) i  
els vots a favor de Cs (3) no aprova la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient número: M2412021000025 Sobre el tribut metropolità, després de 
la resolució del Síndic. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Cs 
sobre el tribut metropolità, després de la resolució del Síndic.

La Plataforma No Tribut AMB del nostre municipi sol·licita als grups municipals 
l´aprovació d´aquesta moció al Ple de l´Ajuntament:

·  Atès  que  el  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya  ha  emès  la  Resolució  de 
l’expedient  AO-  00215/2019  relatiu  al  “tribut  metropolità”  de  l´Àrea 
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Metropolitana de Barcelona (AMB), després d´haver rebut nombroses queixes 
dels municipis de la segona corona.

·  Atès que cal  trobar  altres vies de sistema de finançament  de l´AMB més 
justes, igualitàries, equitatives, eficients i suficients.

· Atès que la ciutadania té dret a una fiscalitat justa, respectant els principis de  
capacitat  econòmica,  progressivitat,  redistribució,  igualtat  i  equitat,  no  sent 
aquests els criteris de càlcul del tribut metropolità en basar-se sobre els valors 
cadastrals.

· Atès que existeix una falta d’uniformitat en el càlcul del tribut, entre municipis,  
provocant diferències injustes en la implantació del tribut.

· Atès que els nostres contribuents tenen dret a la devolució de l'import del 
tribut satisfet indegudament,  per tal  de garantir  els principis de legalitat  i  no 
confiscatorietat.

· Atès que no s’han establert al tribut uns beneficis fiscals per a les persones en 
situacions fràgils, vulnerables i crítiques, sense protegir les economies familiars 
més desfavorables.

·  Atès  que les  notificacions del  tribut  no  es  van realitzar  de  forma fefaent,  
considerant que es tractava d’un nou tribut, i no es podran aplicar els recàrrecs 
de  la  via  executiva,  si  l'administració  no  acredita  que  ha  fet  la  notificació 
individualitzada d'alta en el padró.
 ·  Atès  que  no  disposem  d’un  calendari  d’inversions  de  millores  en 
infraestructures  i  serveis  de  l´AMB  en  ordre  a  pal·liar  les  deficiències  i  
desequilibris  del  nostre  municipi,  tot  assolint  els  objectius  de  qualitat  en  el 
transport  públic,  mobilitat  sostenible,  accessibilitat  universal  i  protecció  als 
col·lectius més vulnerables. 

· Atès que no s´han aplicat els títols de tarifació social a tots els municipis de la 
segona corona metropolitana, en igualtat de condicions que els municipis de la 
primera corona. 

· Atès que l´AMB ha de garantir la participació ciutadana, tot establint un diàleg 
obert i proactiu amb la ciutadana i les seves plataformes veïnals en l'escolta de 
peticions i la cerca consensuada de solucions.

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

ACORDS

Primer.- Sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que suspengui la 
implantació del tribut, total i permanentment a la nostra població. Fent ús del 
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motiu i raó, pels quals estan governant en el nostre municipi, que són per i per  
al poble. D'aquesta manera mitjançant la plataforma No al Tribut SVH, el poble 
es pronuncia davant vostès. 

Segon.- Traslladar qualsevol tipus d'acord al govern de la Generalitat, a l'AMB i  
a la Plataforma No Tribut AMB.

13.0.4 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x 
Sant Vicenç de suport a l'amnistia. (M2412021000028)

El President posa a votació aquest punt i  el  Ple per 10 vots en contra dels 
grups municipals PSC-SVP (7) i Cs (3) , l’abstenció de SVCP (2) i els vots a 
favor  de  JUNTSxSVH-ERC-AM  (7)  no  aprova  la  proposta  de  resolució 
transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número: M2412021000028 De suport a l'amnistia.
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts x Sant Vicenç de suport a l'amnistia.

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després 
de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou 
pacte estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions 
d'autogovern  catalanes  per  part  dels  actors  polítics,  socials,  econòmics  i 
culturals de Catalunya. 

Davant  aquesta situació de  conflicte  entre  les institucions de l'Estat  i  de  la 
Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà 
per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de 
decidir,  de  nou  democràticament,  el  seu  futur  polític.  Obstruïda  la  via  del 
referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de 
l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en 
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb 
la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb 
el seu vot.

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de 
judicialització  que,  de  forma creixent  des de  2013,  ha  comportat  penes de 
presó,  exili,  multes  i  inhabilitacions.  Lluny  d’acabar-se,  aquesta  repressió 
s’incrementa,  ja  que  són  moltes  encara  les  persones  pendents  d’alguna 
resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han 
estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la 
consulta  del  9  de  novembre,  el  referèndum de  l'1  d'octubre  de  2017  i  les 
diverses  mobilitzacions  i  protestes  ciutadanes  a  favor  del  dret  a 
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l'autodeterminació i  en contra de la repressió del poble català. També s’han 
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i  
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es 
tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per 
permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que 
s'hi troben vinculades. 

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra 
aquestes  persones  s’estan  produint  tota  mena  de  vulneracions  de  drets: 
fragmentació  de  la  causa,  manca  d´imparcialitat  de  jutges  i  poders  públics 
espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d’innocència, 
presó preventiva injustificada, etc.

La  definitiva  denegació  de  l’extradició  de  Lluís  Puig  per  part  del  Tribunal  
d’Apel·lació de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal 
Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia  
de  nul·litat  la  sentència  dictada,  juntament  amb  les  vulneracions  flagrants 
contingudes  a  la  resolució  del  Grup  de  Treball  de  Nacions  Unides  sobre 
Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les 
persones empresonades. 

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades 
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i  
actualment  presentades  davant  el  Tribunal  Constitucional,  pendents  de 
resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà 
l’última paraula.

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial 
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per  
això l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu  
i per tant és una qüestió de voluntat política.

L’amnistia  és  un  concepte  jurídic  reconegut  a  nivell  internacional,  aplicat  a 
centenars de països i  per  a  situacions d’excepcionalitat  política com la que 
estem  vivint.  L'amnistia  ha  de  tenir  com  a  àmbit  objectiu  tot  els  actes 
d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles 
administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat 
a  la  preparació,  organització,  convocatòria,  finançament,  afavoriment, 
promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític 
de  Catalunya  de  9  de  novembre  de  2014  com  del  referèndum 
d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la 
via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de 
criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin 
estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de 
l'esmentat referèndum. 
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Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació,  la  República  Catalana  o  la  independència  i  el  suport  i 
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes 
les  accions  que  quedin  emmarcades  en  el  dret  d’expressió,  llibertat  de 
pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.

L’amnistia  és imprescindible  per  poder  avançar  en la  resolució  del  conflicte 
polític. Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i 
represaliada judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat  de 
condicions  entre  totes  les  parts.  Per  això  l’amnistia,  i  el  reconeixement  de 
l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti 
avançar.

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

ACORDS

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la 
via de la justícia penal. La llibertat  d'expressió,  de reunió i  manifestació,  de 
participació política per  mitjà  de l'elecció  de  representants o per  l'expressió 
directa  d'una  decisió,  constitueixen  mecanismes  bàsics  i  essencials  d'una 
societat democràtica. 

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia 
que,  sense  renunciar  a  l'exercici  dels  drets  vulnerats,  inclòs  el  dret 
d'autodeterminació,  comporti  l'extinció  de  qualsevol  tipus  de  responsabilitat 
penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i 
expressió  d’unes  idees,  sentiments  o  símbols  amb  intencionalitat  política 
vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol  
que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants 
de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el 
moment  de  l'entrada en vigor  de  la  Llei  d'Amnistia,  qualsevol  que sigui  llur 
denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà 
d'anar  acompanyada  d'una  solució  efectiva  al  conflicte  polític  amb  l'Estat 
espanyol  que  inclogui  el  reconeixement  del  dret  d'autodeterminació  de 
Catalunya.

3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així  
com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves 
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures 
en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. 

4.  Fer  una  crida  a  la  societat  catalana  i  al  teixit  associatiu  municipal  a 
mobilitzar-se i  donar suport a una amnistia que permeti  l'alliberament de les 
preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes  
per  aquests motius,  i  encoratjar  a tots  els  agents cívics,  polítics i  socials  a 
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reivindicar  aquesta  proposta  a  través  d'un  acord  nacional  per  l'amnistia, 
l'autodeterminació i els drets civils i polítics.

5.  Comunicar  aquest  acord  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al 
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a  
l’Associació de Municipis per la Independència.

14.0.0 MOCIONS D'URGÈNCIA

15.0.0 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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