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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 9/2021
Caràcter: ordinària
Data: 23 de setembre de 2021
Horari: de 19:05:10 a 22:52:49 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
ARNAU MATA I DE CASADEMUNT
FINA REINA MORALES
FRANCISCO MANUEL INFANTE SÁNCHEZ
YOLANDA ARTIGAS BARBER
JOAQUIM SIMON AYMERICH
ANTOLIN JIMÉNEZ MARTÍN
CARMEN SOFFIATI REQUENA
JORDI GIL DORADO
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA

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

S’ha excusat d’assistir-hi:

MARIA DEL REMEI CERDÀ HERRERO
LIDIA VARGAS GONZÁLEZ
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(Inici declaració institucional 19:06:01 h)

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE 
SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES 

NUCLEARS  

Les armes nuclears són un autèntic  perill  per  a  la seguretat  de persones i  
pobles.  Sens  dubte,  són  l’armament  existent  més  destructiu,  inhumà  i 
indiscriminat.

Encara  tenim  en  el  record  el  llançament  de  les  bombes  atòmiques  sobre 
Hiroshima i Nagasaki ara fa 75 anys. Unes bombes que van provocar la mort 
més de 240.000 persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues 
ciutats.

Malgrat  la  fi  de  la  Guerra  Freda  i  els  acords  de  desarmament  nuclear 
aconseguits,  avui  el  món  continua  disposant  de  13.400  armes  nuclears,  la 
majoria d’elles amb una capacitat destructiva molt superior a les bombes de 
1945.

Així  com el  món ha avançat  cap a la  prohibició  efectiva  d’altres  armes de 
destrucció  massiva  (com les  biològiques  o  les  químiques)  cal  avançar,  per 
responsabilitat i seguretat, cap a la prohibició de les armes nuclears.

Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG 
i campanyes,  la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes 
atòmiques, etc.,  s’ha aconseguit  un primer pas cabdal:  l’adopció del  Tractat 
sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017, a les 
Nacions Unides. El 22 de gener de 2021 el Tractat ha entrat en vigor finalment, 
després d’haver aconseguit la signatura i ratificació de 50 estats.

Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del 
món  s’hi  sumin  activament.  I  les  ciutats  tenen  un  paper  important  en  la 
demanda d’un món més just, en pau i nuclearment desarmat.

Per tot això, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts:

1. Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades 
per l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears

2.  Reclama  als  estats  del  món  que  es  comprometin  d’una  manera  clara  i 
precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al 
seu assoliment.

3.  Fa  seu  l’ICAN  Citties  Appeal,  (I  can  save  my  citiy,  promogut  per  la 
Campanya  ICAN,  guardonada  amb  el  Premi  Nobel  de  la  Pau  2017)  que 
diverses ciutats  del  món estan signant:  “La nostra ciutat  està profundament 
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preocupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les 
comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen 
el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una arma 
nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de 
llarg  abast  i  duradores per  a  les  persones i  el  medi  ambient.  Per  tot  això, 
donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els 
nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”.

4. Insta el  Govern de l’Estat espanyol  a signar i  ratificar el  Tractat sobre la 
Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides.

5.  Donarà  trasllat  d’aquesta  declaració  al  Govern  de  l’Estat  espanyol,  al 
secretariat  d’Alcaldes  per  la  Pau,  a  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i  
Províncies i a FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN.

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 22 de 
juliol de 2021 (19:10:46 h)

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 
(19:11:16 h)

2.0.1 Donar compte del decret d’Alcaldia 2021LLDR001118 de data 27 de 
juliol de suspendre la celebració del Ple ordinari i de les Juntes de Govern 
Local corresponents al mes d'agost de 2021, avocar en favor de l'Alcaldia 
o  si  s'escau als  alcaldes accidentals  les  competències delegades  a  la 
Junta de Govern Local. (M1252021000009)
  
“Expedient número: M1252021000009 Sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local i del Ple. 
Tràmit relacionat: Suspendre la celebració del Ple ordinari i de les Juntes de 
Govern  Local  corresponents  al  mes  d'agost  de  2021,  avocar  en  favor  de 
l'Alcaldia o si s'escau als alcaldes accidentals les competències delegades a la 
Junta de Govern Local.

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de juliol de 
2019, va acordar facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració dels 
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Plens  ordinaris  i  les  Juntes  de  govern  Local  al  mes  d’agost,  com  a 
conseqüència del període de vacances, sempre i quan això no menyscabi els 
assumptes municipals, tal i com indica l’article 37.2 del ROM.

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021LLDR000726 de 15 de maig de 2021, 
l’Alcalde va aprovar  la  delegació de determinades atribucions a favor  de la 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposen els articles 21.3 i 
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i  
79 del Reglament Orgànic Municipal.

Aquesta Alcaldia considera convenient suspendre la celebració del Ple ordinari 
i de les Juntes de Govern Local corresponents al mes d’agost pel període de 
vacances i avocar les competències delegades a la Junta de Govern Local per 
facilitar la resolució dels assumptes que amb caràcter excepcional necessitin 
una resolució durant el mes d’agost.

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

RESOLC:

Primer.-  Suspendre la celebració del Ple ordinari i  de les Juntes de Govern 
Local corresponents al mes d’agost de 2021.

Segon.- Avocar en favor de l’Alcaldia o si s’escau dels alcaldes accidentals les 
competències  delegades  a  la  Junta  de  Govern  Local  mitjançant  el  decret 
d’alcaldia 2021LLDR000726 de 15 de maig de 2021, per facilitar la resolució 
dels assumptes que amb caràcter excepcional necessitin una resolució durant 
el mes d’agost.

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple que se celebri.

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

2.0.2 Donar compte del decret d’Alcaldia 2021LLDR001116 de data 27 de 
juliol  d’aprovar  la  substitució  de  l’Alcalde  durant  els  dies  de  l’1  al  29 
d’agost de 2021 (M1252021000010)

“Expedient número: M1252021000010 Substitució Alcalde. 
Tràmit relacionat:  Aprovar la substitució de l’Alcalde durant els dies de l’1 al 
29 d'agost de 2021.
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De conformitat  amb el  que  disposa  l’article  31.1  del  ROM i  altre  legislació 
concordant  correspon  als  Tinents  d’Alcaldia,  per  l’ordre  del  nomenament, 
substituir l’alcalde en la totalitat de funcions, en els casos d’absència, malaltia o 
impediment que l’impossibiliti  l’exercici  de les seves atribucions, així  com de 
realitzar les funcions de l’alcalde en el supòsit vacant a l’Alcaldia, fins que en 
prengui possessió el nou alcalde.

Les Tinentes i els Tinents d’Alcaldia, s’han nomenat amb el corresponent ordre 
als efectes de substitució, mitjançant el decret núm. 2019LLDR001008, de 21 
de juny, rectificat pel decret d’alcaldia núm. 2019LLDR001010, de data 25 de 
juny de 2019, i pel decret 2020LLDR000006, de data 7 de gener de 2020. 

L’Alcalde d’aquest ajuntament, senyor Miguel Comino Haro, no podrà realitzar 
les tasques ordinàries pròpies del seu càrrec, de l’1 al 29 d’agost de 2021, la 
qual cosa fa necessari  delegar les seves funcions a favor de les Tinentes i  
Tinents d’alcaldia, segons l’ordre establert en aquest decret.

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

RESOLC:

Primer.- Establir que les funcions ordinàries de l’alcalde d’aquest ajuntament i 
no delegades a altres Tinentes/s d’alcaldia o a la Junta de Govern Local, seran 
exercides per les Tinentes/s d’alcaldia, durant els dies de l’1 al 29 d’agost de 
2021:

-  Senyor  Xavier  Gómez  Álvarez,  sisè  tinent  d’alcaldia  de  l’1  al  13  d’agost 
ambdós inclosos.

- Senyora Lídia Vargas González, setena tinenta d’alcaldia del 14 al 22 d’agost 
ambdós inclosos.

-  Senyora  Carmen Soffiati  Requena,  segona tinenta  d’alcaldia  del  23  al  29 
d’agost ambdós inclosos.

Segon.-  Determinar  que  qualsevol  acte  d’exercici  manifest  de  les  funcions 
pròpies  de  l’alcalde,  per  part  del  senyor  Miguel  Comino  Haro,  suspendrà 
puntualment aquest decret de substitució, recuperant per a l’exercici de l’acte 
concret  les prerrogatives  i  competències que el  seu càrrec li  atorga,  sense 
necessitat d’un nou acord. 

Tercer.-  La  substitució  abastarà  l’exercici  de  la  totalitat  de  les  funcions  de 
l’alcaldia, llevat de les delegades, amb l’única limitació prevista a l’article 48 del 
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ROF, del qual resulta que el substitut no podrà revocar el règim de delegacions 
establert per l’alcalde titular. 

Quart.- Les Tinentes o Tinents d’alcaldia substituts hauran d’informar a aquesta 
Alcaldia, a posteriori, i, en tot cas, quan els sigui requerit, respecte a la gestió 
realitzada  i  a  les  disposicions  dictades  en  el  període  de  referència,  i  amb 
caràcter  previ  de  les  decisions  de  transcendència,  tal  i  com es  preveu  en 
l’article 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Cinquè.-  La substitució  conferida en aquest  Decret  requerirà  per  a  la  seva 
eficàcia  l’acceptació  dels  Tinentes/s  per  ordre  de  nomenament,  entenent 
aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant aquesta Alcaldia expressa 
manifestació de no acceptació de la substitució en el moment de la notificació. 

Sisè.-  En allò no previst  expressament en aquesta resolució s’han d’aplicar 
directament les previsions de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  reguladora de les 
bases  del  règim  local,  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, del  
Reglament  Orgànic  Municipal,  i  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats  locals,  pel  que fa a les regles que per a la delegació 
s’estableixen en aquestes normes.

Sisè.-  Aquesta resolució  serà  publicada al  BOP,  donant-se  compte  del  seu 
contingut al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri. 

Setè.-  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.”

2.0.3 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 10 de 
setembre  de  2021  d’aprovar  les  bases  i  convocatòria  del  concurs-
oposició,  per  promoció  interna,  d'una  plaça  de  sergent/a  de  la  policia 
local. (RH112021000021)

“Expedient  número:  RH112021000021  Bases  i  convocatòria  del  concurs-
oposició, per promoció interna, d'una plaça de sergent/a de la policia local. 
Tràmit relacionat:  Aprovar les bases i convocatòria del concurs-oposició, per 
promoció interna, d'una plaça de sergent/a de la policia local.

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

Atès que a la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2021 es va aprovar 
l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació per al 2021, publicada al Butlletí Oficial 
de  la  Província  de  Barcelona  (BOP)  i  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya (DOGC) de data 7 de juliol de 2021, en la que es recull una plaça de 
sergent/a de la policia local per promoció interna. 

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2021, preveu un lloc de 
treball de sergent/a de la policia local, enquadrat en el grup de classificació C,  
subgrup C1, nivell de destinació 22 i amb una valoració de 431 punts.

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 en aquest article 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.

Atès que no computaran per al límit màxim de taxa de reposició les places que 
es convoquin per promoció interna. 

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, la 
Junta de Govern Local acorda: 

ACORDS 

Primer.-  Aprovar les bases i la convocatòria mitjançant el sistema de concurs 
oposició per promoció interna per proveir definitivament 1 plaça de sergent/a de 
la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts. 
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Segon.- Publicar els anuncis corresponents de les bases i de la convocatòria al 
BOPB i al DOGC i el seu extracte amb remissió expressa a la publicació del 
BOE, així com al Portal de Transparència d’aquest Ajuntament. 

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

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

2.0.4 Donar  compte al  Ple de l’Ajuntament  de data 23 de setembre de 
2021, d’acord amb l’article 207 del RD 2/2004, de 5 de març i d’acord amb 
l’article 22 de les Bases d’Execució de l’Ajuntament de l’exercici 2021, de 
l’estat d’execució del pressupost municipal del segon trimestre de 2021, 
segons llistats annexos.

2.0.5 Donar compte al ple municipal del contingut de l’informe 9/2021 de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al control municipal de les 
concessions  dels  serveis  de  neteja  viària  i  de  recollida  de  residus  en 
municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017. 

3.0.0 RECURSOS HUMANS

3.0.1 Aprovar la concessió de compatibilitat professional del senyor JALG 
RH142021000129) 
(19:20:30 h)

En aquest punt s’incorpora el senyor Francisco Manuel Sánchez Infante, del 
grup municipal Junts x Sant Vicenç.

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: RH142021000129 Sol·licitud de compatibilitat laboral del 
senyor JALG. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  concessió  de  compatibilitat  professional  del 
senyor JALG.

Atès  que el  senyor  JALG,  és  empleat  d’aquest  Ajuntament,  amb vinculació 
jurídica  de  funcionari  interí,  adscrit  al  lloc  de  treball  d’inspector  cap  del 
departament de seguretat ciutadana i protecció civil, de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, classe policia local, enquadrat en el grup 
de classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 26 i amb una valoració de 
805 punts, amb una tipologia de jornada ordinària.
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Vista la declaració d’activitats efectuada per l’esmentat treballador mitjançant 
instància presentada al registre d’entrada amb número E2021021766 i de data 
12 d’agost d’enguany en la qual demana la compatibilitat entre el seu lloc de 
treball i una segona activitat com a professor a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.

Vist el contingut de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal  al  servei  de les administracions públiques en relació  amb el  Reial 
Decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l’administració  de  l’estat,  de  la  seguretat  social  i  dels  ens,  organismes  i 
empreses dependents.

Vist  l’informe emès pel cap de recursos humans i  organització, conforme el  
departament al que desenvolupa la seva tasca laboral la persona interessada, 
del  qual  es  desprèn  que  aquestes  dues  tasques  són  compatibles  i  que  el 
senyor JALG desenvoluparà aquesta segona ocupació fora de l’horari laboral 
de  l’Ajuntament  i  que  no  afectarà  a  la  feina  desenvolupada  en  aquesta 
administració local. 

Atès que l’article 8.1g) de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, disposa que s’han de fer públiques 
les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als 
empleats públics.

Vist  que  l’article  14  de  l’esmentada  Llei  53/1984,  atribueix  al  Ple  de  la 
Corporació  Local,  previ  informe,  la  competència  per  a  reconèixer  la 
compatibilitat.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.-  Reconèixer al senyor JALG, amb vinculació jurídica funcionari interí, 
adscrit al lloc de treball d’inspector cap del departament de seguretat ciutadana 
i protecció civil, enquadrat en el grup de classificació A, subgrup A2, nivell de 
destinació 26 i amb una valoració de 805 punts amb una tipologia de jornada 
ordinària,  la  compatibilitat  entre el  seu lloc de  treball  i  una segona activitat  
privada com a professor de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

Segon.-  Determinar  que  les  autoritzacions  de  compatibilitat  amb  activitat 
privada de l’apartat primer restin sense efecte en els supòsits següents: 

a)  Quan  el  resultat  de  l’activitat  professional  hagi  de  ser  sotmès  a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local 
en que presti els seu serveis el personal. 
b)  Quan  l’activitat  professional  es  relacioni  directament  amb  la  que 
realitza en la unitat o servei a que estigui adscrit el personal. 
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c) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local i quan la suma de les jornades de l’activitat pública principal  
i  de  l’activitat  privada  superi  la  jornada  ordinària  de  la  corporació 
incrementada en un 30%. 
d) La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses 
o  entitats  privades  si  l’activitat  d’aquestes  estigués  directament 
relacionada amb les que realitzi en la dependència, servei o organisme 
en que presti els seus serveis en l’entitat local. 
e)  La  realització  d’activitats  privades,  incloses  les  de  caràcter 
professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei 
d’entitats o de particulars, en els assumptes en que intervingui o hagi 
intervingut en les dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó 
del lloc públic. 
f)  L’exercici  de  càrrecs  de  tot  ordre  en  empreses  o  en  societats 
concessionàries,  contractistes  d’obres,  serveis  o  subministraments, 
arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval 
de l’entitat local, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 
g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats 
a que es refereix l’apartat f).
h)Les  activitats  de  gestoria,  mediació,  representació  i  defensa 
d’interessos de particulars davant l’entitat local o dels seus organismes.

Tercer.-  Determinar  l’obligació  de  tot  el  personal  autoritzat  a  posar  en 
coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en els 
condicions de la segona activitat  declarada,  així  com en quant  al  règim de 
cotitzacions.

Quart.-  Recordar  especialment  que  la  compatibilitat  atorgada  exclourà 
qualsevol  manifestació  de la  seva activitat  privada professional  en el  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts per evitar possibles coincidències entre 
l’activitat  pública  i  privada,  i  per  garantir  d’aquesta  manera  l’objectivitat, 
imparcialitat  i  independència  que  ha  de  presidir  la  seva  actuació  com  a 
personal  municipal,  i  finalment,  per  salvaguardar  l’interès  públic  que  podria 
resultar perjudicat en produir-se aquesta coincidència.

Cinquè.-  Advertir  que el  reconeixement de compatibilitat  no pot modificar la 
jornada de treball i l’horari de l’interessat i queden automàticament sense efecte 
en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic.

Sisè.- Publicar aquest acord en el portal de transparència.

Setè.-  Notificar  aquest  acord  a la  persona interessada i  al  departament  de 
seguretat pública i protecció civil d’aquest Ajuntament.
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4.0.0 SERVEIS SOCIALS

4.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç els Horts i  el Consell  Comarcal del Baix Llobregat en relació al 
transport adaptat de la comarca del Baix Llobregat per a persones amb 
mobilitat  reduïda  i/o  dificultats  per  utilitzar  el  transport  públic,  amb 
l’objectiu de millorar la situació familiar, social i de relació amb l’entorn 
d’aquestes persones pel període 2021 – 2024. (CVIA2021000011) 
(19:21:44 h)

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: CVIA2021000011 relatiu al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat  
en relació al transport adaptat de la comarca del Baix Llobregat per a persones 
amb mobilitat reduïda i/o dificultats per utilitzar el transport públic, amb l’objectiu 
de  millorar  la  situació  familiar,  social  i  de  relació  amb  l’entorn  d’aquestes 
persones.
Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació al 
transport  adaptat  de  la  comarca  del  Baix  Llobregat  per  a  persones  amb 
mobilitat reduïda i/o dificultats per utilitzar el transport públic, amb l’objectiu de 
millorar la situació familiar, social i de relació amb l’entorn d’aquestes persones 
pel període 2021 – 2024.

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració del 
Consell Comarcal pel que fa al servei de transport adaptat per a persones amb 
mobilitat  reduïda  per  tal  d’atendre  els  transport  de  desplaçaments  fixos, 
reiteratius en origen, destinació i horari,  de manera que poden ser fàcilment 
programats amb anticipació. Són desplaçaments normalment diaris per motius 
laborals o per assistència a centres o tallers ocupacionals, centres especials de 
treball,  centres de dia o altres centres especials,  tots  ells de caire  públic o 
concertat,  on  requereixen  per  aconseguir  el  grau  màxim  d'integració  i  de 
progrés personal de les persones, des del punt de vista global, mitjançant una 
assistència integrada que abasta tant les seves necessitats personals com les 
de tipus familiar i social.

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

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

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

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

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

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en relació al 
transport  adaptat  de  la  comarca  del  Baix  Llobregat  per  a  persones  amb 
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mobilitat reduïda i/o dificultats per utilitzar el transport públic, amb l’objectiu de 
millorar la situació familiar, social i de relació amb l’entorn d’aquestes persones 
pel període 2021 – 2024, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni 
que s’adjunta a l’acord.

Segon.-  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  un  import  de  20.247,27€ 
consignada  a  la  partida:  2021  400  2310  46501:  Serveis  socials  Conveni 
Transport adaptat.

Tercer. Aprovar el compromís de consignació pressupostària per un import de 
20.247,27€  per  cadascun  dels  exercicis  2022,  2023  i  2024.  En  cas  que 
aquestes variacions suposin increment econòmic (per incorporació de noves 
rutes  o  per  modificacions de les  rutes  existents  per  increment  de  places o 
canvis de recorregut que suposin un augment del temps utilitzat), o que suposin 
un cost menor de l’estipulat inicialment, la quantitat a pagar o a retornar és 
liquidarà en l’annex econòmic i de servei de l’exercici següent.

Quart. Facultar a la Sra. Mireia Vergés Rosell, primera tinenta d’Alcaldia, per la 
signatura del conveni de col·laboració que consta adjunt a l’expedient. 

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

Sisè.  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. 

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

5.0.0 FEMINISME

5.0.1  Aprovació  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç  dels  Horts,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  els 
ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Corbera de 
Llobregat,  El  Prat  de Llobregat,  Esplugues de Llobregat,  Gavà,  Pallejà, 
Sant  Andreu  de  la  Barca,  Sant  Boi  de  Llobregat,  Santa  Coloma  de 
Cervelló,  Sant Joan Despí,  Sant  Just  Desvern,  Sant Vicenç dels Horts, 
Torrelles de Llobregat i Viladecans, amb motiu de l’organització de la 11a 
edició del  Premi Literari  Delta  Narrativa  escrita  per  dones,  així  com la 
publicació i presentació de l’obra guanyadora. (CVIA2021000010)
(19:23:26 h)

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: CVIA2021000010, relatiu al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i els ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Corbera de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i  
Viladecans, amb motiu de l’organització de la 11a edició del Premi Literari Delta 
Narrativa  escrita  per  dones,  així  com  la  publicació  i  presentació  de  l’obra 
guanyadora.
Tràmit relacionat:  Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  els 
ajuntaments  de  Begues,  Castelldefels,  Castellví  de  Rosanes,  Corbera  de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i  
Viladecans, amb motiu de l’organització de la 11a edició del Premi Literari Delta 
Narrativa  escrita  per  dones,  així  com  la  publicació  i  presentació  de  l’obra 
guanyadora

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Begues, 
Castelldefels, Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, El Prat de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de 
Llobregat,  Santa Coloma de Cervelló,  Sant  Joan Despí,  Sant  Just  Desvern, 
Sant  Vicenç  dels  Horts,  Torrelles  de  Llobregat  i  Viladecans  mitjançant  un 
conveni  de  col·laboració  de  durada bianual  convoquen la  que serà  la  XI  a 
edició del Concurs de Narrativa Escrita per a Dones "Premi Delta". La finalitat  
del premi literari és la de promoure l’igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
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fent visibles les aptituds creatives de les dones, així com encoratjar-les perquè 
desenvolupin el seu potencial com a escriptores. 

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

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

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

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  els 
ajuntaments  de  Begues,  Castelldefels,  Castellví  de  Rosanes,  Corbera  de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i  
Viladecans, amb motiu de l’organització de la 11a edició del Premi Literari Delta 
Narrativa  escrita  per  dones,  tot  això  d’acord  amb  el  text  de  la  minuta  del 
conveni que s’adjunta a l’acord. 

Segon.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  un  import  de  1.590,00€  per  a 
l’exercici 2021 a càrrec de la partida pressupostària: 2021_ 401_231_48000.

Tercer. Aprovar el compromís de consignació pressupostària per un import de 
1.590,00€ per a l’exercici 2022. 

Quart. Establir al Sr. Miguel Comino Haro, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, 
per  tal  que  en  nom  i  representació  de  la  Corporació  signi  el  conveni  de 
col·laboració que consta adjunt a l’expedient, d’acord amb les facultats que li  
són reconegudes a l'article 53 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.

Cinquè.  Notificar aquesta Resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
adjuntant-li  amb  la  notificació  un  exemplar  del  conveni  que  s’aprova  per 
aquesta Resolució, els quals haurà de ser retornat per el Consell Comarcal a 
aquest Ajuntament degudament formalitzat amb les signatures del representant 
del  Consell  Comarcal  i  de  la  persona  titular  de  la  Secretaria  del  Consell 
Comarcal, i demanant-li que enviï a aquest Ajuntament certificació acreditativa 
del corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser adoptat per 
l’òrgan  competent,  referent  a  l’acceptació  per  part  de  la  Corporació  de  del 
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat.  del  text  del  conveni  en  tots  els  seus 
termes, significant a la citada Administració Pública que, per aplicació del que 
disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i  de 
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  el  conveni  no 
produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels representants 
legals  de  les  entitats  participants,  així  com notificar  també als  Ajuntaments 
signants del conveni: Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Corbera de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
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Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i  
Viladecans.

Sisè.  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.

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

Vuitè. Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció.

6.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

6.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, 
Cs, Sant Vicenç en Comú-Podem i Junts x Sant Vicenç sobre les armes 
nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. 
(M2412021000029)

Aquest  punt  passa a  ser  declaració  institucional  i  es  fa  lectura  a  l’inici  del 
plenari per l’adhesió de tots els grups municipals.

6.0.2  Proposta  de resolució  presentada  pel  grup  municipal  de Junts  x 
Sant  Vicenç,  per  exigir  mesures  que  frenin  l'escalada  de  preus  de 
l'electricitat. (M2412021000030)
(19:25:21 h)

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

Expedient  número:  M2412021000030 Per  exigir  mesures  que  frenin 
l'escalada de preus de l'electricitat. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts  x  Sant  Vicenç,  per  exigir  mesures que frenin  l'escalada de preus de 
l'electricitat.

L’elevat  preu  de  l’electricitat  ha  esdevingut  un  problema  estructural  que 
arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies 
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i també al teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la 
mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.

Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit  
a  una  escalada  de  preus  sense  precedents,  assolint  un  màxim  històric  de 
140€/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes 
de gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena. 

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé 
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la 
Ministra  de  Transició  Ecològica,  Teresa  Ribera.  Va  ser  una  compareixença 
decebedora, sense anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de 
preus i de la qual en va transcendir mediàticament la petició a les elèctriques 
d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament que durant 
el  2021  les  famílies  veuran  incrementat  de  mitjana  un  25%  el  seu  rebut.  
Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat  traslladar  a  la  ciutadania el 
missatge que els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de 
la bona voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica 
de mercat oligopolístic.

En un mercat  dominat  per  unes poques grans empreses que tenen vincles 
estrets amb els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència 
de  diversos  exMinistres  en  consells  d’administració  de  les  elèctriques,  la 
ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui 
davant  els  abusos  tarifaris  que  estem  veient  els  darrers  mesos  per  part  
d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes 
companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar 
energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, 
entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del regulador 
públic.

Les  mesures  adoptades  amb  anterioritat  a  la  darrera  escalada  de  preus, 
consistents  en  la  rebaixa  de  l’IVA  i  la  suspensió  temporal  de  l’impost  a  la 
generació, s’han demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de 
fons,  els  enormes  beneficis  que  generen  les  elèctriques  a  partir  d’un  bé 
essencial.

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de 
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies 
no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran 
doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des 
dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de 
l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines 
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant  
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per ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes 
en base a criteris de renda i la situació personal i familiar.

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar 
que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un 
model  oligopolístic  concentrat  en  unes  poques  empreses  a  un  model  més 
diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls 
de  les  comunitats  energètiques  locals,  l’autoconsum  basat  en  energies 
renovables  i  la  participació  en  petits  projectes  en  forma  de  cooperatives 
energètiques, així  com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada 
territorialment de les energies renovables.

En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en 
aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació 
del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.  Instar  al  govern  de  l’Estat  a  reestructurar  l’actual  model  energètic 
definint nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema 
de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. 

Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de 
reduir  la  càrrega a  les  famílies  més vulnerables  en episodis  d’escalada  de 
preus com els que hem viscut aquest estiu.

Tercer.  Sol·licitar  al  govern  de  l’Estat  un  fons  extraordinari  en  favor  dels 
ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els 
serveis socials.

Quart.  Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el  bo 
social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i  
eficiència energètica.

Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o 
ICIO  en  favor  de  la  ciutadania  i  empreses  que  disposin  de  sistemes 
d’aprofitament d’energies renovables.

Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en 
els equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a 
empreses i  ciutadania i  promoure la sobirania energètica mitjançant  l’impuls 
d’una  comunitat  energètica  local  que  permeti  fer  arribar  energia  neta  i  de 
proximitat a tota la població.
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Setè.  Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons 
Next  Generation EU a projectes que contribueixin  a fer  efectiva la  transició 
energètica  i  alhora  permetin  diversificar  el  sistema,  acabant  amb  l’actual 
funcionament oligopolístic.

6.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC - 
Sant Vicenç en positiu, Junts x Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem 
per la situació de les dones a l’Afganistan. (M2412021000031)
(20:03:30 h)

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

Expedient  número:  M2412021000031 Per  la  situació  de  les  dones  a 
l'Afganistan. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PSC - Sant Vicenç en positiu, Junts x Sant Vicenç i  Sant Vicenç en Comú-
Podem per la situació de les dones a l’Afganistan.

El  municipalisme  català  denuncia  la  responsabilitat  de  les  potències 
mundials pel conflicte sostingut durant 42 anys a l’Afganistan i reclama 
una  resposta  contundent  de  la  comunitat  internacional  a  la  crisi 
humanitària i de refugiats generada pel retorn al poder dels taliban i un 
compromís ferm amb la recerca de solucions que estabilitzin el país en un 
marc de respecte als Drets Humans, especialment de les dones.

La invasió i ocupació nord-americana de l’Afganistan l’any 2001 -compartida 
per  una  quarantena  de  països-  posà  en  evidència  la  destrucció  de  les 
complexes relacions de poder  i  autoritat  tradicionals  del  país  centre-asiàtic, 
amb la instauració d’un govern  prooccidental que controlava només algunes 
zones urbanes i que ha estat incapaç de garantir el respecte als Drets Humans 
-es calcula que un terç de les víctimes d’aquests darrers 20 anys del conflicte 
han estat provocades per les tropes internacionals i l’exèrcit afganès-. Sense 
una estratègia definida de pacificació i reconstrucció del país i basada en la 
militarització, la meitat dels més de dos bilions de dòlars invertits a l’Afganistan 
entre 2001 i 2021 -equivalents a gairebé el doble del PIB anual espanyols’ha 
destinat  a  la  compra  d’armament  i  la  construcció  d’infraestructures  militars, 
enlloc de a l’enfortiment de la societat civil i la recomposició de les estructures 
de l’estat. I de l’altra meitat una part considerable s’ha perdut en circuits opacs 
de corrupció, mantenint en l’oblit una societat civil fustigada que fa ja 42 anys 
que viu en un context de conflicte armat continuat amb 18 milions de persones 
-la meitat de la població- en situació sostinguda d’emergència humanitària.
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L’entorn geo-estratègic del conflicte afganès durant les dues últimes dècades 
ha  estat  marcat  pels  interessos  polítics  i  econòmics  de  potències  globals 
(Estats  Units,  Xina,  Rússia,  Unió  Europea)  i  regionals  (Iran,  Pakistan, 
monarquies àrabs del Golf), que en el millor dels casos han mostrat incapacitat 
o  manca  de  voluntat  per  resoldre  el  conflicte  i  en  el  pitjor  l’han  atiat  per  
mantenir la seva influència o evitar que altres països n’incrementessin la seva.
 
I les conseqüències sempre les ha rebut la població afganesa, especialment les 
dones i els infants, que han constituït els sectors més vulnerables. Si bé durant 
els darrers 20 anys a les zones controlades pel govern s’havien produït alguns 
tímids avenços en els drets de les dones, als territoris controlats pels talibans -i  
ara de nou a tot el país- mai han deixat de patir la seva anul·lació individual a  
través de la imposició de matrimonis forçats a partir dels 12 anys, la prohibició  
de sortir soles de casa o de parlar amb homes que no siguin familiars directes 
entre altres limitacions. Pel que fa als drets de la infància, la segregació radical 
per  sexes  i  la  imposició  d’un  model  educatiu  basat  exclusivament  en  les 
mederesh  (escoles coràniques),  està orientat a nodrir  les pròpies bases del 
moviment  taliban a través de l’adoctrinament religiós des de les edats més 
primerenques. El retorn al poder dels taliban no és una nova crisi humanitària, 
sinó l’agreujament d’una que dura ja més de quatre dècades, i que representa  
un retrocés a l’època obscurantista viscuda entre 1996 i 2001 i incrementa la 
pressió sobre una població que es troba ja en una situació límit.

I tot i aquesta situació, la Unió Europea ha seguit considerant l’Afganistan com 
un país “segur” on es podia retornar la població que hi fugia per demanar asil i  
que juntament amb la  població  siriana constitueix  el  grup més nombrós de 
població refugiada que intenta accedir a Europa per garantir la seva integritat. 
Una Europa on, no ho oblidem, els discursos d’odi aprofiten aquestes crisis per 
guanyar terreny.

Cal actuar urgentment per limitar els danys causats pel règim dels taliban i per  
defensar els Drets Humans de la població civil.

Per  tots  aquests  motius  els  ajuntaments,  institucions  supramunicipals  i 
associacions municipalistes de Catalunya denunciem l’oblit i l’abandonament al 
què s’ha condemnat durant dècades a la població afganesa i reclamem que:

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

 La comunitat internacional doni una resposta clara i contundent a curt 
termini  a  l’agreujament  de  la  crisi  humanitària  sostinguda  que  viu 
l’Afganistan, garantint vies segures a les persones que cerquen refugi, i  
exerceixi  la  pressió  necessària  per  tal  que  es  garanteixin  els  Drets 
Humans, especialment per a les dones i infants, en territori afganès, als 
camps de refugiats i al llarg de les rutes de fugida.
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 La  comunitat  internacional  es  comprometi  de  forma  decidida  a  la 
recerca de solucions polítiques a mig i llarg termini que garanteixin la 
pacificació  i  estabilitat  de l’Afganistan segons el  model  social  que la 
seva població decideixi lliurament, sense ingerències que responguin a 
interessos de tercers països i en un marc que preservi la integritat física 
i moral de tota la població afganesa.

 La Unió Europea i els països membres excloguin l’Afganistan del llistat 
de països segurs, s’aturin les deportacions i facilitin l’entrada per vies 
segures de les persones refugiades originàries d’aquest país.

 L’estat  espanyol  incrementi  els  fons  d’assistència  humanitària  per 
contribuir a la cobertura de les necessitats urgents dels 18 milions de 
persones que la requereixen a l’Afganistan per a la seva supervivència.

 Les comunitats autònomes i els governs locals de Catalunya i d’arreu de 
l’estat es comprometin a oferir places d’acollida per mitigar el patiment 
de les persones refugiades, reforçant la línia de treball de Món Local 
Refugi.

 Els  governs  locals  contemplin  estratègies  d’Educació  per  la  Justícia 
Global,  Educació  Crítica  i  Cultura  de Pau per  sensibilitzar  sobre  els 
orígens del conflicte a l’Afganistan i avançar-se a les reaccions que des 
dels discursos d’odi es puguin produir davant el previsible nou allau de 
persones refugiades.

7.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA
(20:27:37 h)

7.0.1.1 Aprovar la urgència 

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

7.0.1.2  Prendre  raó  de  la  renúncia  del  càrrec  de  regidor  del  senyor 
Francisco Manuel Infante Sánchez (M1062021000002)

Expedient número: M1062021000002 Càrrec de regidor. 
Tràmit relacionat: Prendre raó de la renúncia del càrrec de regidor del senyor 
Francisco Manuel Infante Sánchez. 

Vist que el senyor Francisco Manuel Infante Sánchez ha presentat instància 
amb número de registre d’entrada E2021025375 de data 21 de setembre de 
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2021 sol·licitant la seva renúncia al càrrec de regidor del grup municipal Junts x 
Sant Vicenç.

En el cas de renúncia d’un regidor/a, l’escó s’atribuirà al candidat/a o, en el seu 
cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, segons el seu ordre de 
col·locació i d’acord amb el que disposa l’article 182 de la Llei Orgànica de 
Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, modificat per la Llei Orgànica 
1/2003, de  10 de març i la instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de 
juliol de 2003. 

L’organisme competent per atorgar la credencial del següent candidat segons 
l’ordre de col·locació a la llista es la Junta Electoral Central.

El Ple pren raó del següent: 

Primer.- Prendre raó de la renúncia al càrrec de regidor, del senyor Francisco 
Manuel Infante Sánchez.

Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal 
que expedeixi  la  credencial  acreditativa de la  condició  d’electe en favor  del 
candidat al que correspongui cobrir la vacant produïda i l’accepti.

Tercer.- Donar  trasllat  d’aquest  acord  al  senyor  Francisco  Manuel  Infante 
Sánchez.

7.0.2.1 Aprovar la urgència

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

7.0.2.2  Prendre  raó  de  la  renúncia  del  càrrec  de  regidor  de  la  senyor 
Joaquim Simon Aymerich. (M1062021000001)

Expedient número: M1062021000001 Càrrec de regidor.  
Tràmit relacionat: Prendre raó de la renúncia del càrrec de regidor del senyor 
Joaquim Simón Aymerich.

Vist  que  el  senyor  Joaquim  Simón  Aymerich  ha  presentat  instància  amb 
número de registre d’entrada E2021025372 de data 21 de setembre de 2021 
sol·licitant la seva renúncia al càrrec de regidor del grup municipal Junts x Sant 
Vicenç.

En el cas de renúncia d’un regidor/a, l’escó s’atribuirà al candidat/a o, en el seu 
cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, segons el seu ordre de 
col·locació i d’acord amb el que disposa l’article 182 de la Llei Orgànica de 
Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, modificat per la Llei Orgànica 
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1/2003, de  10 de març i la instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de 
juliol de 2003. 

L’organisme competent per atorgar la credencial del següent candidat segons 
l’ordre de col·locació a la llista es la Junta Electoral Central.

El Ple pren raó del següent: 

Primer.-  Prendre raó de la renúncia al càrrec de regidor, del senyor Joaquim 
Simón Aymerich.

Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal 
que expedeixi  la  credencial  acreditativa de la  condició  d’electe en favor  del 
candidat al que correspongui cobrir la vacant produïda i l’accepti.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor Joaquim Simón Aymerich.
 

8.0.0 PRECS I PREGUNTES
(20:46:10 h)

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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