
Ple 21/10/2021

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 10/2021
Caràcter: ordinària
Data: 21 d´octubre de 2021
Horari: de 19:00:00 a 00:11:39  h
Lloc: Sala de Plens 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
YOLANDA ARTIGAS BARBER
AGUSTIN CERA RODRÍGUEZ
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 
el senyor Manuel Moral Flores. 

S’ha excusat d’assistir-hi:

FINA REINA MORALES

El  contingut  de  la  sessió  plenària,  amb  les  intervencions  dels  diferents 
membres  de  la  Corporació  Local  es  troba  recollit  a  la  videoacta  a  l’enllaç 
http://mediateca.svh.cat/ 
 

http://mediateca.svh.cat/
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Ordre del dia

1.0.0 ALCALDIA

1.0.1 Donar compte de l’expedició de la credencial per part de la Junta 
Electoral Central, en data 6 d’octubre de 2021, designant al senyor 
Agustín Cera Rodríguez, regidor d’aquest Ajuntament

Punt 1.0.1 corresponent a 19:01:17 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

1.0.2 Presa de possessió al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts del senyor Agustin Cera Rodríguez

Punt 1.0.2 corresponent a 19:01:45 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

ANTECEDENTS

1. Al Ple municipal, en la sessió ordinària de data 23 de setembre de 2021, es 
va donar compte de la renúncia del regidor, el Sr. Francisco Manuel Infante 
Sánchez al seu càrrec.  

2. Atès l’escrit de la Junta Electoral Central, de data 6 d’octubre de 2021, pel 
qual remeten la credencial del regidor, el Sr. Agustin Cera Rodríguez, per estar 
inclòs a la candidatura presentada per  Junts x  Sant  Vicenç = Vicentins pel 
canvi + Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a les eleccions 
locals de data 26 de maig de 2019, en substitució del regidor que ha renunciat  
al seu càrrec. 

4. Atès que el Sr. Agustín Cera Rodríguez ha lliurat les declaracions del registre 
d’interessos incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden proporcionar 
ingressos econòmics; béns i patrimoni; i còpia de la seva declaració de renda.

5.  El  secretari  accidental,  fa  lectura  al  Sr.  Agustín  Cera  Rodríguez,  que 
s’aixequi i li fa la lectura de la fórmula establerta en l’art. 8.5 del Reglament 
Orgànic Municipal “el RD 707/1979, de 5 d’abril:

“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment  
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels  
Horts  amb  lleialtat  al  Rei,  i  respectar  i  fer  respectar  la  Constitució  i  
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya “.

6.  El  Sr.  Agustin  Cera  Rodríguez,  contesta  a  la  pregunta  del  secretari 
accidental:

“El rey y los borbones por imperativo legal. Si prometo por la república y  
el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Si,  prometo”.

http://mediateca.svh.cat/
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7. El Sr. Agustin Cera Rodríguez pren possessió del càrrec de regidor a partir 
d’aquest moment.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS ANY 2021

Declaració  institucional  corresponent  a  19:11:06  h  de  la  videoacta  
(http://mediateca.svh.cat/)

La  pau,  els  drets  humans  i  la  solidaritat  han de ser  eixos  vertebradors  de 
qualsevol política pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a 
administració més propera a la ciutadania, s’han constituït en actors d’aquestes 
polítiques  des  de  fa  més  de  20  anys,  amb  l’adopció  de  la  Declaració  de 
Barcelona sobre Ciutats i  Drets Humans (1998) que donà peu a l’aprovació, 
dos anys més tard, de la Carta europea de drets humans a la Ciutat.

En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que s’articulen per tot el 
món, diverses ciutats catalanes han organitzat per novè any consecutiu, amb 
suport  de  la  societat  civil  i  d’institucions  públiques,  el  projecte  Ciutats 
Defensores dels Drets Humans.

Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors 
de drets humans: individus, comunitats i  associacions civils que promouen i 
protegeixen els drets humans i les llibertats fonamentals, particularment pel que 
fa  a  col·lectius  especialment  vulnerabilitzats  com  les  dones,  els  joves,  les 
minories,  les  persones  LGTBI,  les  persones  desplaçades,  migrants  o 
desposseïdes.

Moltes d’aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat  
pel  fet  de  reivindicar  i  exercir  drets  que  són  universals:  drets  socials  i  de 
participació política, que són trepitjats sistemàticament als seus països per les 
autoritats públiques o amb la seva aquiescència.

Segons dades de Front Line Defenders, només l’any 2020 foren assassinades 
al menys 331 persones per defensar els drets humans i la major part dels crims 
romandran impunes. Assenyala a més que el 69% d'aquests assassinats van 
ser comesos contra persones que defensaven la terra, el medi ambient i els 
pobles indígenes,  seguides de defensores dels  drets de les dones i  de les 
persones LGTBIQ. La Relatora Especial de l’ONU pels defensors i defensores 
dels drets humans ha apuntat a més que la major part d’aquests crims solen 
anar precedits d’amenaces i són, per tant, evitables.

http://mediateca.svh.cat/
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És per això que en l'edició 2021 de Ciutats Defensors volem posar especial 
atenció en totes aquestes persones i en la seva labor i també en aquelles que 
defensen els drets de les persones migrants i refugiades. També volem posar 
el focus en el dret a la pau, com a pilar bàsic de les nostres societats.

Tot i que la persecució de les persones defensores de drets humans és més 
greu  a  països  amb  règims  autoritaris,  també  pot  tenir  lloc  en  règims 
democràtics, com demostra el recent cas de l’Helena Maleno, que va participar 
al  programa de Ciutats defensores l’any 2015 i  que està sent  perseguida a 
Espanya i el Marroc per la seva defensa dels drets de les persones migrants.

En  el  context  de  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  que  ha  fet  créixer  les 
vulnerabilitats socials, és més important que mai protegir les persones que ens 
protegeixen. És per això que un any més donem suport al projecte de Ciutats 
defensores dels drets humans i:

1.  Reivindiquem  la  vigència  i  ple  respecte  dels  drets  reconeguts 
internacionalment,  així  com  del  dret  de  les  persones  defensores  de  drets 
humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces.

2. Recordem i donem suport a la crida feta per les Nacions Unides a defensar a 
qui  defensa els  drets  humans,  com a compromís  ètic  i  polític  dels  governs 
democràtics.

3. Reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es 
veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels drets de dones i 
infants, en totes les fases des de la seva sortida del país d’origen fins al seu  
assentament definitiu.

4. Recordem i ens comprometem a visibilitzar la situació d'especial risc que 
viuen  les  persones  i  comunitats  qui  defensen  el  medi  ambient,  la  seva 
important  tasca,  així  com les  que  defensen  els  drets  de  les  dones,  de  les 
persones LGTBIQ, de les persones migrants, i el dret a la pau.

5.  Condemnem la  imposició  de  limitacions  a  les  activitats  dels  defensors  i  
defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets 
humans, i llur persecució per part de qualsevol govern i recordem el deure dels 
governs de protegir activament les persones defensores de drets humans.

6. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la 
pandèmia de la COVID-19, que viuen determinades minories i  determinants 
col·lectius i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus 
drets.

7.  Recordem,  donem  suport  i  reivindiquem  l’alliberament  immediat  i  sense 
condicions dels i les següents defensores injustament empresonades: Nasrin 
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Sotoudeh  (Iran),  Ilham  Toti  (Xina),  Abdulhadi  Al-Khawaja  (Bahrain)  i  les 
persones defensores de l’aigua del Guapinol (Hondures).

8. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens 
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques municipals de 
suport als defensors i defensores de drets humans, tant en l’àmbit local com 
internacional.

9. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar 
la reflexió i el debat, reconeixent la importància de l'educació a casa nostra,  
especialment entre el públic jove.

10.  Instem el  Govern  de la  Generalitat  de Catalunya i  el  Govern  de l’Estat 
espanyol a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i  
defensores dels drets humans a escala nacional i internacional.

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

2.0.1  Aprovació  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  de  data  23  de 
setembre de 2021

Punt 2.0.1 corresponent a 19:17:42 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 17 vots a favor PSC-SVP 
(8), JUNTSxSVH-ERC-AM (6) i Cs (3) i l’abstenció de SVCP (2) acorda aprovar 
l’acta transcrita a tots els efectes legals.

3.0.0 DESPATX OFICIAL

Punt 3.0.0 corresponent a 19:19:48 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

3.0.1 Donar compte del decret d’Alcaldia 2021LLDR001280 de data 20 de 
setembre de 2021 d’aprovar la modificació del Decret 2021LLDR000726, 
de 15 de maig de 2021,  de les delegacions de l’Alcaldia  a la  Junta de 
Govern Local. (M1252019000021)

“Expedient número: M1252019000021 Cartipàs Municipal. 
Tràmit relacionat: Aprovar la modificació del Decret 2021LLDR000726, de 15 
de maig de 2021, de les delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Mitjançant Decret 2021LLDR000726, de 15 de maig de 2021, aquesta alcaldia 
va aprovar la delegació de l’exercici de les seves atribucions a favor de la Junta 
de Govern Local.

http://mediateca.svh.cat/
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Per  tal  d’agilitzar  la  gestió  administrativa  en  matèria  de  contractació,  es 
considera  convenient  modificar  l’acord  Primer  de  l’esmentat  decret  per  tal 
d’excloure el punt 24. 

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

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

RESOLC:

Primer.- Aprovar la modificació de l’acord Primer del decret 2021LLDR000726, 
de 15 de maig de 2021, de delegacions a la Junta de Govern Local, per tal  
d’excloure el punt 24, resultant el següent redactat:

1.Les  aprovacions  dels  instruments  de  desenvolupament  del 
planejament general  del  municipi  no expressament atribuïdes al  Ple  i 
també  les  dels  instruments  de  gestió  urbanística  i  dels  projectes 
d’urbanització complementaris.
2. L’aprovació dels projectes d’obres i  de serveis,  així  com les seves 
modificacions, quan l’alcaldia sigui competent. 
3.Els  acords  d’inici  i  resolució  definitiva,  de  les  ordres  d’execució, 
adopció de mesures cautelars i  execució subsidiària de les mateixes, 
llevat de les ordres de neteja. 
4.Procediments  de  protecció  de  la  legalitat  urbanística,  adopció  de 
mesures cautelars i execució subsidiària. 
5.Expedients de declaració d’estat ruïnós.
6.Dictar  els  actes  administratius  derivats  de  la  gestió  del  patrimoni 
municipal, no expressament atribuïdes al ple o delegades a regidors/es.
7.Aprovar el desnonament administratiu. 
8.Aprovar la protecció i recuperació d’ofici del patrimoni municipal. 
9.Atorgament, denegació i altres situacions administratives en relació a 
l’ocupació del domini públic o patrimonial, per un termini superior a un 
any. 
10.Arrendaments  de  bens  municipals  o  viceversa,  que  es  formalitzin 
amb una altra administració, organisme públic, entitat o persones, llevat 
que sigui competència del Ple. 
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11.Adquisicions,  alienacions, concessions i  qualsevol  altra transmissió 
de béns i drets subjectes a legislació patrimonial quan sigui competència 
de l’alcaldia, llevat la de béns mobles declarats de valor històric o artístic 
qualsevol que sigui el seu valor. 
12.Aprovar  l’oferta d’ocupació pública,  d’acord amb el  pressupost  i  la 
plantilla aprovades pel Ple. 
13.Aprovar les bases i les convocatòries de selecció de personal i els 
concursos per la provisió de llocs de treball i nomenar els membres dels 
tribunals de selecció.
14.Nomenar  personal  interí  i  contractar  personal  laboral  en  casos de 
màxima urgència.
15.Acords de règim disciplinari,  llevat de l’acomiadament del personal 
laboral i separació del servei dels funcionaris. 
16.Efectuar l’adscripció i la remoció del personal funcionari i laboral als 
llocs de treball existents a l’Ajuntament. 
17.Assignació  en  comissió  de  serveis  del  personal  funcionari  en  els 
supòsits normativament previstos. 
18.Distribució  de  retribucions  complementàries  que  no  siguin  fixes  ni 
periòdiques.
19.La concertació d’operacions de tresoreria a curt termini amb entitats 
financeres  quan  l’import  acumulat  de  les  operacions  vives  en  cada 
moment no superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici 
anterior. 
20.Aprovació  dels  convenis  amb  entitats,  federacions,  persones, 
associacions, administracions, centres i empreses o altres similars per a 
activitats  d’interès  comú,  dins  dels  límits  de  les  competències  de 
l’alcalde, llevat dels delegats a regidors.
21.Els acords d’inici i resolució definitiva dels expedients sancionadors, 
incloses l’adopció de mesures cautelars.
22.L’acceptació  de  subvencions  i  ajuts  convocats  per  qualsevulla 
administració  u  organisme  públic  o  entitat  privada,  llevat  que  la 
normativa reguladora ho atribueixi al Ple. 
23.Els acords d’inici i resolució definitiva de la convocatòria i atorgament 
de subvencions, ajuts, beques, premis o altres similars municipals. 
24.La  resolució  dels  recursos  de  reposició  que  puguin  interposar-se 
contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en exercici de les 
atribucions delegades. 

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

Tercer.-  De conformitat amb l’article 80 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, la Junta de Govern haurà d’adoptar 
l’acord  exprés  d’acceptació  de  les  atribucions  delegades.  En  aquest  acord 
d’acceptació es recolliran i transcriuran el conjunt d’atribucions que, juntament 
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amb les assignades per les lleis, constitueixin la competència resolutòria de la 
Junta de Govern Local. 

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

3.0.2 Donar compte del decret d’Alcaldia 2021LLDR001282 de data 20 de 
setembre de 2021 d’aprovar la modificació del decret 2021LLDR000697 de 
data 11 de maig de 2021 del règim de delegacions de competències de 
l'Alcalde en favor de les Tinentes i Tinents d’alcaldia i de les regidores i  
regidors. (M1252019000021)

“Expedient número: M1252019000021 Cartipàs Municipal. 
Tràmit relacionat: Aprovar la modificació del decret 2021LLDR000697 de data 
11 de maig de 2021 del règim de delegacions de competències de l'Alcalde en 
favor de les Tinentes i Tinents d’alcaldia i de les regidores i regidors.

Mitjançant Decret 2019LLDR000697, d’11 de maig de 2021, aquesta alcaldia 
va aprovar la delegació de l’exercici de les seves atribucions a favor de les 
Tinentes i Tinents d’alcaldia i de les regidores i regidors.

Per  tal  d’agilitzar  la  gestió  administrativa  en  matèria  de  contractació,  es 
considera  convenient  modificar  l’acord  Quart.a)  de  l’esmentat  decret  per  tal 
d’incloure el punt 14.

D’acord  amb  allò  que  disposa  l’art.  23.4  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  l’art.  56.1  del  Decret  legislatiu 
2/2003, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya,  així  com l’art.  20.1.c)  del  Reglament  Orgànic Municipal,  aquesta 
alcaldia pot delegar l‘exercici de les seves atribucions sempre que no es trobi  
dins dels supòsits previstos per l‘art. 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d‘abril, de bases 
de règim local (LBRL) i a l‘art. 9.2 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector 
públic.

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:
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Primer.-  Aprovar  la  modificació  de  l’acord  Quart.a)  del  decret 
2021LLDR000697 de data 11 de maig de 2021, del règim de delegacions de 
competències de l'Alcalde en favor de les Tinentes i Tinents d’alcaldia i de les 
regidores  i  regidors,  per  tal  d’incloure  el  punt  14,  relatiu  a  contractació 
administrativa, resultant el següent redactat:

“Quart.- Les delegacions conferides als apartats anteriors comporten l'atribució 
de les potestats de l'Alcaldia assenyalades als articles 21 de la Llei 7/1985, del 
2 d'abril, i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
sobre  les  matèries  de  la  delegació,  a  excepció  d'aquelles  facultats  que  la 
legislació  qualifica  d'indelegables,  de  conformitat  amb  el  que  tot  seguit  es 
transcriu:

a) Les delegacions genèriques del tipus que estableix l’article 27.2 del ROM, a 
favor de les Tinentes/s d’alcaldia que formen part de la junta de govern local, 
en relació als diferents departaments, comporten les següents facultats:

1.- Facultats de direcció interna del servei.

2.-  Àmplies  facultats  de  gestió,  inspecció  i  impuls  de  les  matèries 
delegades.

3.- La facultat de dictar actes administratius de tràmit per a l'impuls de 
tots els expedients administratius referits a la seva competència material 
i els definitius que afectin tercers.

4.-  La  facultat  de  gestionar  els  actes  d'autorització  i  disposició 
pressupostària del servei.

5.-  Facultats  de  representació  de  l'Administració  municipal  en  les 
matèries pròpies de la delegació.

6.- La plena facultat de signatura del vist-i-plau dels certificats derivats 
dels antecedents documentats dels serveis.

7.- La facultat d'elevar propostes d'acord als òrgans col·legiats de govern 
municipal.

8.-  La  designació  de  les  Comissions  d’estudi  encarregades  de  la 
redacció del text de l’avantprojecte d’una Ordenança.

9.-  Impuls,  gestió  i  formalització  dels  convenis  de  col·laboració  amb 
entitats,  federacions, persones, associacions, administracions, centres, 
empreses, o altres similars per a activitats d’interès comú.
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10.-  Tramitació  i  gestió  de  les  subvencions,  ajuts,  beques,  premis,  o 
altres similars, municipals en tot allò no delegat a la Junta de Govern 
Local.

11.-  Tramitació  i  gestió  de  les  subvencions,  ajuts,  beques,  premis  o 
altres similars, que l’Ajuntament sol·liciti, en tot allò no delegat a la Junta 
de Govern Local.

12.- La tramitació i instrucció dels expedients sancionadors i la tramitació 
i execució subsidiària de les ordres d’execució, en les matèries pròpies 
del departament, en tot allò no delegat a la Junta de Govern Local. 

13.-  Elaboració  i  gestió  dels  reglaments  i  ordenances  municipals,  en 
matèries pròpies del departament.

14.-  Els  acords  d’aprovació  d’inici  i  adjudicació  relacionats  amb  les 
contractacions  i  concessions  de  tot  tipus  quan  sigui  competència  de 
l’alcaldia, a excepció dels contractes el valor estimat dels quals 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,  que correspon a Ple,  així  com l’aprovació  de la  despesa 
associada.  Es  donarà  compte  a  la  junta  de  govern  local  de  les 
adjudicacions de contracte realitzades per aquesta delegació.

15.-  Els  actes  de  tramitació,  formalització  i  execució  dels  contractes 
gestionats  des  del  servei,  excepte  aquells  que  hagin  estat 
específicament  delegats  a  la  junta  de  govern  local,  inclosa  les 
modificacions no substancials i l’aprovació de les liquidacions i els preus 
unitaris contradictoris. 

16.- La rectificació de qualsevol error material dels decrets. 

17.-  El  desistiment,  la  renúncia,  la  transacció o qualsevol  altra  forma 
d'acabament  anticipat  dels  procediments  judicials  en  matèries 
competència de l'Alcalde.

18.-  Aprovació  liquidacions  complementàries  d’ingressos  tributaris  o 
altres ingressos públics derivats de tràmits propis del departament, llevat 
dels delegats a altres òrgans municipals.

18.-  La resolució dels recursos de reposició que puguin interposar-se 
contra els acords dictats en exercici de les atribucions delegades.

19.- Atorgament, denegació i altres situacions administratives en relació 
a l’ocupació de domini públic, en tot allò no delegat a la junta de govern 
local. 
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20.-  Tramitació,  organització,  coordinació  i  control  de  la  celebració 
d’actes extraordinaris.

21.-  Ordenació  de  publicacions,  anuncis  i  edictes,  respecte  dels 
expedients administratius que es tramitin dins el departament.

22.-  La declaració de béns no utilitzables, inclosa la seva alienació o 
cessió directa.

23.-  Modificació  no  substancial  dels  expedients  relacionats  amb  les 
activitats extraordinàries aprovades anteriorment per junta de govern. 

24.-  Propostes  de  resolució  dels  assumptes  que  requereixen  una 
proposta prèvia a la resolució definitiva

25.-  I  qualsevol  altre  tràmit  que  correspongui  a  matèries  pròpies  del 
departament, no delegat a cap altra òrgan municipal.

.....”

Segon.-  Establir  que  la  modificació  de  les  delegacions  d'atribucions  de 
l'Alcaldia conferides en el present Decret seran efectives des del dia següent al  
de la data d’aquest acord.

Tercer.-  Notificar aquest decret a totes les regidores i regidors, amb indicació 
expressa  als  afectats  per  la  modificació  que  es  considerarà  tàcitament 
acceptada  la  delegació  si,  en  el  termini  de  tres  dies  hàbils  següents  a  la 
notificació, el  regidora/r delegada/t  no comunica a l'Alcalde, per escrit,  la no 
acceptació.

Quart.-  Donar compte d'aquest Decret al Ple Municipal en la primera sessió 
ordinària que celebri.

Cinquè.-  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. 

Sisè.-  Publicar  aquest  Decret  al  portal  de  transparència  municipal  en 
compliment  d’allò  que  disposa  l’article  8  de  la  Llei  19/2014,  del  29  de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Setè.-  Comunicar  aquesta  resolució  a  totes  les  regidories  i  departaments 
d’aquest ajuntament."
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4.0.0 RECURSOS HUMANS

4.0.1 Aprovar  la concessió de compatibilitat  professional de la senyora 
RGC. (RH142021000143)

Punt 4.0.1 corresponent a 19:47:05 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

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: RH142021000143 Sol·licitud de compatibilitat laboral de la 
senyora RGC. 
Tràmit  relacionat: Aprovar la concessió de compatibilitat  professional  de la 
senyora RGC.

Atès que la senyora Rosa García Campos, és empleada d’aquest Ajuntament, 
amb vinculació jurídica de funcionària interina, adscrita al lloc de treball tècnica 
mitjana Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD), de l’escala d’administració 
especial,  subescala  tècnica,  classe  tècnica  mitjana  d’administració  especial, 
enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 18 i  
amb una valoració de 290 punts, amb una tipologia de jornada ordinària.

Vista  la  declaració  d’activitats  efectuada  per  l’esmentada  treballadora 
mitjançant  instància  presentada  al  registre  d’entrada  amb  número 
E2021025210  i  de  data  20  de  setembre  d’enguany  en  la  qual  demana  la 
compatibilitat  entre  el  seu  lloc  de  treball  i  una  segona  activitat  com  a 
professional liberal de la psicologia per compte propi. 

Atès  que el  lloc  de  treball  que ocupa la  senyora  Rosa García  Campos en 
aquest Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació 
exclusiva o similar.

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  la 
senyora Rosa García Campos desenvoluparà aquesta segona ocupació fora de 
l’horari  laboral  de  l’Ajuntament,  no  afectant  a  la  feina  desenvolupada  en 
aquesta administració local.
 

http://mediateca.svh.cat/
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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 a la senyora Rosa García Campos, amb vinculació jurídica 
funcionària interina, adscrita al lloc de treball de tècnica mitjana Servei Integral  
d’Atenció a la Dona (SIAD), enquadrat en el grup de classificació A, subgrup 
A2, nivell de destinació 18 i amb una valoració de 290 punts amb una tipologia  
de jornada ordinària, la compatibilitat entre el seu lloc de treball i una segona 
activitat com a professional liberal de la psicologia per compte propi. 

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. 

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. 
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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 
Feminisme i LGTBI d’aquest Ajuntament.

5.0.0 ECONOMIA I HISENDA

5.0.1 Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 
per l'exercici 2022. (EC072021000006)

Punt 5.0.1 corresponent a 19:48:23 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

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 els vots en contra de JUNTSxSVH-ERC-AM 
(6) i de SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals.

http://mediateca.svh.cat/


Ple 21/10/2021

Expedient número: EC072021000006 Ordenances Fiscals per l'exercici 2022. 
Tràmit relacionat: Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances 
Fiscals per l'exercici 2022.

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment  per  a  l’aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals 
reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim  la  determinació  dels  elements  tributaris,  el  règim  de  declaració  i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així  mateix,  la  Disposició  addicional  quarta,  apartat  3,  de  la  Llei  General 
Tributària,  i   l’article 12   del text refós de la Llei  reguladora de les Hisendes 
Locals  possibiliten que les Entitats  locals adaptin  l’aplicació  de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les  modificacions  que  s’escaiguin,  una  Ordenança  General,  redactada  a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les 
Bases del Règim Local.

En aquest sentit,  les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals  municipals  obeeixen,  al  compliment  de  les  previsions  normatives 
esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial  del  domini  públic  local  en  cadascú  dels  supòsits  que  originen  la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats  administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
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del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i de la Intervenció.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança General  de 
Gestió,  Liquidació,  Inspecció  i  Recaptació  dels  ingressos  de  dret  públic 
municipals que haurà de regir per a l’exercici 2022 i següents, així com el seu 
text refós.

La redacció dels articles modificats es la següent:

Article 3 - Aspectes generals

3. Les actuacions de l’administració i dels obligats tributaris en els procediments d’aplicació dels 
tributs es podran realitzar a través de sistemes digitals que, mitjançant videoconferència o altre 
sistema similar, permetin la comunicació bidireccional i simultània d’imatge i so, la interacció 
visual, auditiva i verbal entre els obligats tributaris i l’òrgan actuant, i garanteixin la transmissió i  
recepció segures dels documents que, en el  seu cas,  recullin  el  resultat  de les actuacions 
realitzades assegurant la seva autoria, autenticitat i integritat.
La  utilització  d’aquests  sistemes  es  produirà  quan  ho  determini  l’administració  tributària  i  
requerirà la conformitat de l’obligat tributari en relació amb el seu ús i amb la data i hora del seu  
desenvolupament.

Article 4 - Comunicacions informatives i consultes tributàries

3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert  
per  a  la  presentació  de  declaracions,  autoliquidacions  o  el  compliment  d’altres  obligacions 
tributàries,  s’hauran  de contestar  en el  termini  de sis  mesos des  de la  presentació.  Si  es 
considera necessari per a formar-se criteri, es podrà demanar als interessats que ampliïn els 
antecedents o les circumstàncies del cas plantejat. 

4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’Ajuntament 
llevat  que plantegin  qüestions relacionades amb l’objecte  o la  tramitació  d’un procediment,  
recurs  o  reclamació  iniciat  abans  de  formular-les.  Els  criteris  expressats  en  l’esmentada 
contestació s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat  
entre els fets i circumstàncies objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació 
susdita.

Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària. 

3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò disposat 
al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la  
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, la Llei Orgànica 
3/2018, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,   i resta de normativa 
vigent sobre protecció de dades personals.

Article 9 - Registre 



Ple 21/10/2021

3.  Els  interessats  podran  presentar  escrits  dirigits  a  l’Ajuntament  a  través  de  qualsevol 
d’aquests mitjans:

a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament
b) Qualsevol registre electrònic de les administracions o entitats que integren el sector 

públic
c) Oficines de Correus.
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) Oficines d’assistència en matèria de registres.
f) Qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

En  el  supòsit  de  presentació  de  declaracions,  escrits  o  documents  amb  transcendència 
tributària per mitjans diferents dels electrònics,  informàtics i  telemàtics per contribuents que 
tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la infracció 
prevista a l’art. 199 de la Llei general tributària i la possible obertura del corresponent expedient 
sancionador.

Article 13 - Impostos de venciment periòdic

2. En l’Impost sobre béns immobles, quan el bé immoble o dret sobre aquest pertany a dos o  
més titulars es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les 
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a 10 euros. 

En  cap  cas  es  podrà  sol·licitar  la  divisió  de  la  quota  en  els  supòsits  del  règim econòmic 
matrimonial de societat de guanys.

En  els  supòsits  de  separació  matrimonial  judicial  o  de  divorci,  amb  atribució  de  l'ús  de 
l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius per a 
fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús.

Article 17- Pràctica de liquidacions 

5. Per raons de cost i eficàcia, en els casos en que resultin quotes líquides inferiors a 10 euros,  
tan sols es practicarà liquidació pels conceptes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,  
l’impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics. 

Article 19 - Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió,  
liquidació, recaptació i inspecció 

2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i  
comunicar  en  qualsevol  moment  a  l'Administració  Pública  la  seva  voluntat  de  rebre  les 
notificacions en format electrònic.

Article 20 - Sol·licitud

5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el 
termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en 
aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.

No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l'Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les 
dades declarades.  Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats 
excepte  que  consti  en  el  procediment  la  seva  oposició  expressa,  havent-se   d'informar  a 
l'interessat prèviament dels seus drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  
Excepcionalment, si l'Administració gestora del tribut no pot obtenir els esmentats documents, 
podrà sol·licitar  a l'interessat la seva aportació.
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Article 29 - Quantia de la devolució

1. 
... 

La  base  de  càlcul  serà  l’import  ingressat  indegudament;  conseqüentment,  en  supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part de 
l’import de liquidació anul·lada.

2.
...

Sense  perjudici  del  que  disposa  aquest  apartat,  quan  el  valor  cadastral  s’anul·li  per  un 
procediment  de  rectificació  d’errades  materials,  es  tornarà  l’import  ingressat  en  excés 
incrementat amb els corresponents interessos de demora.

Article 32 - Òrgans de recaptació i obligats al pagament 

1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat 
delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics de 
l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de competències i 
funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.

2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà segons el  
que preveu la seva Ordenança General.

Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:

a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts.
b) Els successors.
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.

3. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran  
obligats al pagament els subjectes següents:

a) Els responsables solidaris.
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.

Article 35 - Ajornaments i fraccionaments

...

4. En el cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, i noves liquidacions,  es 
podrà acordar el seu ajornament o fraccionament de pagament, sense exigència d’interessos 
de  demora,  sempre  que  s’hagi  sol·licitat  en  període  voluntari  i  que  el  seu  pagament  es 
produeixi en el mateix exercici que el de la seva meritació,

4. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i/o de l’Agència 
Tributària de Catalunya per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi pogut 
recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats dins l’àmbit de la província 
de Barcelona.

Article 40 - Execució forçosa
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7. En els casos de procediments d'execució forçosa duts a terme per l’Ajuntament on no s'hagin 
adjudicat en subhasta pública, concurs  i/o venda mitjançant adjudicació directa béns propietat 
dels deutors correspondrà, llevat que l’Ajuntament hagi delegat la recaptació dels ingressos en 
la  Diputació  de  Barcelona,  al/a  la  Tresorer/a  municipal  fer  la  proposta  a  l'Alcalde/sa 
d'adjudicació de béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 
i següents del Reglament general de recaptació.

Quan l’Ajuntament hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona, els 
tràmits  i  les  actuacions  d’execució  forçosa  es  regiran  per  l’Ordenança  General  de  gestió,  
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, de l’ORGT. 

Article 44 - Lloc i temps de les actuacions 

1. 
...

e) Als llocs assenyalats a les lletres anteriors o en un altre lloc, quan les actuacions es realitzin  
a  través  dels  sistemes  digitals  previstos  a  l’article  3.3  d’aquesta  ordenança.  La  utilització 
d’aquests sistemes requerirà la conformitat de l’obligat tributari.

Article 45 - Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 

8. Les actuacions de la Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions, 
informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de liquidació i altres acords 
resolutoris.  Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de 
recollir-hi els resultats de les seves actuacions; a més, s’hi ha de proposar la regularització que 
escaigui o declarar que la situació tributària de l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels 
fets que motiven la seva formalització, llevat que s’acrediti el contrari; si els obligats tributaris  
accepten els fets recollits a l’acta, aquests es presumeixen certs i només podran rectificar-se 
mitjançant prova d’haver incorregut en un error de fet.

Article 48 - Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 

7. Les sancions establertes a l’apartat 4 anterior es reduiran en un 30% del seu import quan 
l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització que se li 
formuli,  o en un 65% si  la  regularització  s’ha dut  a terme mitjançant una acta amb acord. 
Nogensmenys,  aquesta  reducció  per  conformitat  només  serà  aplicable  quan  la  infracció 
consisteixi en:

a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir  l’obligació  de  presentar  de  forma  completa  i  correcta  les  declaracions  o 

documents necessaris per a practicar liquidacions.
c) Obtenir indegudament devolucions.
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
e) Determinar  o  acreditar  improcedentment  partides  positives  o  negatives  o  crèdits 

tributaris aparents.

Aquesta reducció  s’exigirà  sense més tràmit  que la notificació  a l’interessat  si  interposa 
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en una acta 
amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord d’ajornament o 
fraccionament  sol·licitat  en  període  voluntari  de  pagament  i  garantit  amb  aval  o  certificat 
d’assegurança de caució, els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits  
de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització.

8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’una acta amb acord, es reduirà  
en un 40% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els terminis fixats a l’acord 
d’ajornament o fraccionament sol·licitat en període voluntari de pagament i garantit amb aval o 
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certificat d’assegurança de caució i no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la 
sanció.  Si  se n’interposés,  aquesta reducció s’exigirà  sense més tràmit  que la notificació a 
l’interessat.

Article 56 -  Normes generals del procediment sancionador

2. El  procediment  sancionador  en  matèria  tributària  es  tramitarà  de  forma  separada  als 
d’aplicació dels tributs, llevat  que es tracti  d’actes amb acord o que l’obligat  hagi renunciat 
expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment d’aplicació dels 
tributs  iniciat  mitjançant  declaració  o  un procediment  de verificació  de dades,  comprovació 
limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte de la persona o 
entitat que hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini de 
sis mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada 
dels mateixos.

Article 58 - Liquidació d’interessos de demora 

1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora en el 
següents supòsits:

a) quan finalitzi el termini establert per al pagament en període voluntari d’un deute resultant  
d’una liquidació practicada per l’administració o de l’import d’una sanció, sense que l’ingrés 
s’hagi efectuat.

b) quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració 
sense que s’haguessin presentat o ho hagin estat de forma incorrecta, llevat el que disposa 
l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei general tributària relatiu a la presentació de declaracions 
extemporànies sense requeriment previ.

c) quan es suspengui l’execució de l’acte, excepte en el supòsit de recursos i reclamacions 
contra sancions durant el temps que transcorri fins a la finalització del termini de pagament 
en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa.

d) quan s’iniciï el període executiu, llevat el que disposa l’apartat 5 de l’article 28 de la Llei  
general tributària respecte els interessos de demora quan sigui exigible el recàrrec executiu 
o el recàrrec de constrenyiment reduït.

e) quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent, llevat que voluntàriament 
regularitzi la seva situació tributària sens perjudici d’allò disposat a l’apartat 2 de l’article 27 
de la Llei general tributària relatiu a la presentació de declaracions extemporànies sense 
requeriment previ.

Segon.-   Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2022 i  següents  la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 
el seu text refós: 

La redacció dels articles modificats es la següent:

Ordenança Fiscal núm. 1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 2 -  Subjectes passius 

3.
...
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La divisió de quota es podrà sol·licitar fins el 31 desembre de l’exercici  immediat anterior a  
aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.

Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 

5. 

...

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de cinc anys i es  
mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del 
seu atorgament, d’acord amb el que preveu i amb les condicions que estableix l’ordenança per a la 
promoció de les instal·lacions d´autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Sant 
Vicenç dels Horts.
Article 9 . Normes de gestió.

2.4. Titulars de família nombrosa. 
...

En tot cas, si un fill  marxés de l’habitatge familiar, però la resta de membres encara fossin 
família nombrosa, es mantindrà aquesta bonificació. 

En  aquells  supòsits  on  la  propietat  de  l’immoble  correspongui  a  diversos  co-propietaris,la 
bonificació prevista en aquesta ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la  
quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti al subjecte passiu que acrediti la 
seva condició de titular de família nombrosa.

...

2.7. Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder 
gaudir  de  més d'una bonificació  de  les  previstes  a  l'article  5  d'aquesta  ordenança,  només 
s’aplicarà  la de major quantia, que serà incompatible amb les altres.

Disposició  transitòria   -  Beneficis  fiscals  preexistents  o  concedits  a  l’empara  de  la 
present ordenança 

1. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a 
exercicis  successius al  del  seu  reconeixement,  mantindran  la  seva  vigència  per  a  aquests 
exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a 
l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al  
seu  gaudiment  s’estableixi  a  dita  ordenança  que  li  resulti  d’aplicació  l’exercici  objecte  de 
tributació. 

a) Ordenança Fiscal núm. 2

2) IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 4t. Beneficis fiscals de caràcter obligatori

1.
...

C) Els següents subjectes passius:
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- Les persones físiques, siguin o no residents en territori espanyol.

-  Els subjectes passius de l’Impost  sobre societats,  les societats civils  i  les entitats de 
l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de negoci 
inferior a 1.000.000 EUR.

- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només 
afectarà als  que operin  en Espanya mitjançant  establiment  permanent,  sempre que 
tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR.

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les 
següents regles:

1a) L’import net del volum de negoci es determinarà d’acord amb allò previst a l’article 35.2 
del Codi de comerç. 

2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost 
sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del 
període  impositiu  respecte  del  qual  hagués  finalitzat  el  termini  de  presentació  de 
declaracions  per  aquests  tributs  l’any  anterior  al  de  la  meritació  de  l’Impost  sobre 
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci serà el que 
correspongui  al  penúltim  any  anterior  al  de  la  meritació  d’aquest  impost.  Si  el  dit 
període  impositiu  hagués tingut  una  durada inferior  a  l’any  natural,  l’import  net  del 
volum de negoci s’elevarà a l’any.

3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les  
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.

No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats per concórrer alguna de les 
circumstàncies considerades a l’apartat  1 de l’article 42 del  Codi de comerç com a 
determinants  de  l’existència  de  control,  amb  independència  de  l’obligació  de 
consolidació comptable, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats 
que pertanyin al grup.

A aquests efectes, s’entendrà que els casos de l’article 42 del Codi de comerç són els 
recollits en la secció 1a. del Capítol I de les normes per a la formulació dels comptes 
anuals consolidats, aprovades pel RD 1159/2010, de 17 de setembre. 

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a  
l’import net del  volum de negoci imputable al conjunt  dels establiments permanents 
situats en territori espanyol.

Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu

1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals,  aprovat  per Reial  decret  legislatiu 2/2004, de 5 de març,  els qui  iniciïn l'exercici  de 
qualsevol  activitat  empresarial,  i  tributin per quota municipal,  gaudiran d’una bonificació del 
50%)  de la quota tributària  durant  els 5 anys  d’activitat  següents a la conclusió del  segon 
període  de  desenvolupament  d’aquella.  El  període  d’aplicació  de  la  bonificació  caducarà 
transcorreguts 5 anys des de la finalització de l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 
1 de l’art. 82 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Per  poder  gaudir  de  la  bonificació  es  requereix  que  l'activitat  econòmica  no s'hagi  exercit  
anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de l’article 4.1 de la 
present Ordenança.
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Quan es tracti  de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi 
activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia una nova activitat en 
els següents casos:

a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.

b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.

c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava 
realitzant.

d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per 
la qual ja s'estava tributant.

3) Ordenança Fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 

2. 
...

Les  sol·licituds  de  benefici  fiscal  de  l'Impost  sobre  vehicles  tracció  mecànica  es  podran 
sol·licitar fins la data de finalització de la voluntària.

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 

...

b) S’estableix una bonificació del 75% de l’impost a favor dels vehicles Zero Emissions. 

Vehicles 0 emissions:  

Vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 i N3 classificats al Registre de Vehicles com a vehicles 
elèctrics de bateria (BEV), vehicle elèctric d'autonomia estesa (REEV), vehicle d' hidrogen 
(HICEV),  vehicle  elèctric  híbrid  endollable  (PHEV)  amb  una  autonomia  mínima  de 40 
quilòmetres (cicle NEDC) o vehicles de pila de combustible.

c) S’estableix una bonificació del 50% de l’impost a favor dels vehicles ECO. 

Vehicles ECO:

Vehicles M1 i N1, classificats al Registre de Vehicles com a vehicles híbrids endollables 
amb autonomia <40km (cicle NEDC). 
Vehicles  híbrids  no  endollables  (HEV),  vehicles  propulsats  per  gas  natural,  vehicles 
propulsats per gas natural comprimit (GNC), o gas liquat del petroli (GLP). 
En tot cas, hauran de complir els criteris de la classificació C.
Vehicles M2, M3, N2 i N3 classificats al Registro de Vehicles com a híbrids endollables amb 
autonomia  <40km,  híbrids  no  endollables  (HEV),  propulsats  per  gas  natural  comprimit 
(GNC), gas natural liquat (GNL) o gas liquat del petroli (GLP).
 En tot cas, hauran de complir els criteris de la classificació C.
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Vehicles  L  classificats  al  Registre  de  Vehicles  com a  vehicles  híbrids  endollables  amb 
autonomia <40km (cicle NEDC) i vehicles híbrids no endollables (HEV).

**  Els  beneficis  fiscals  que  es  descriuen  a  les  lletres  b)  i  c)  d’aquest  article  seran 
d’aplicació durant els 3 primers anys des de la matriculació definitiva del vehicle i es 
podran sol·licitar fins a la data de finalització de la voluntària.

i. Article 7è. Període impositiu i acreditament de l’impost 

6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen a 
la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi l’exercici 
es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici següent. 

Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda, no caldrà que 
l’adquirent  satisfaci  l’impost  corresponent  a  l’any  d’adquisició.  Si  s’adquireix  en un  exercici  
posterior,  correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de l’impost sense que sigui d’aplicació el 
prorrateig que es preveu al punt 3 d’aquest article. 

Article 8è. Règims de declaració i d’ingrés 

2. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que 
s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la matriculació del  
vehicle. 
Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un vehicle quan 
aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent baixa.

4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle, el titular registral haurà  
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a aquell 
en què es realitza el tràmit, excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura Provincial 
de Trànsit.  Als efectes de l’acreditació anterior, l’Ajuntament comunicarà a Trànsit els rebuts 
impagats de cada exercici.

Article 10è. Gestió per delegació 

5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, l’ORGT 
comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit per mitjans telemàtics, els rebuts impagats de 
cada exercici.

ii.  

Artículo II. Ordenança Fiscal núm. 4

1) IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA

Article 8è.- Tipus de gravamen,  quota i percentatge de reducció del valor cadastral

3. La quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel subjecte 
passiu.

Article 14è. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions.

1.
...
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* El recàrrec serà un percentatge igual a l'1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada  
mes complert de retard amb que es presenti la declaració o l'autoliquidació respecte al termini 
establert per a la presentació. En aquests supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions.

* Recàrrec del 15 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del 
termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període 
transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini 
establert per a la presentació fins al moment en que es practiqui l'autoliquidació.

* L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés total de  
l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació extemporània o de la liquidació  
practicada  per  l'Administració  derivada  de  la  declaració  extemporània,  al  temps  de  la  seva 
presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.

5. La sanció imposada es reduirà, també, en un  40% si es realitza l’ingrés total de la sanció  
dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o reclamació contra la  
liquidació o la sanció. 

Ordenança Fiscal núm.  5
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL NUM. 5

ANNEX CÀLCUL BASE IMPOSABLE  (article 8 d’aquesta ordenança)

...

Mb: Mòdul bàsic, que el fixa el COAC anualment i per tant haurà de ser el corresponent a l’any 
de sol·licitud de la llicència”.

Ordenança Fiscal núm.  8
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES 
DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.1.A) i 20.3.h) del text refós de la Llei reguladora de les  
Hisendes  Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març  (TRHL),  de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix  la  taxa  per  la  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  de  la  via  pública  amb 
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i  
les reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 13. Gestió per delegació

1. Si la gestió i/o la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació 
de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 
que ha de fer l'Administració delegada.

3.  Totes les  actuacions  de  gestió  i/o  recaptació  que  dugui  a  terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels 
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats 
en la Diputació.
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a)
b) Ordenança Fiscal núm. 14

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix la 
taxa per expedició de documents administratius i per la utilització de documentació municipal,  
que es regirà per la present Ordenança.

a. Article 6. Quota tributària

…

2. Altres expedients, documents i plaques:

Plaques de llicències d’obres 38,10 €

Es suprimeix el text següent:

Taxa per la inscripció a les convocatòries per la selecció del personal. 

Lloc de treball del grup A1 53,00
Lloc de treball del grup A2 42,00
Lloc de treball del grup C1 30,00
Lloc de treball del grup C2 23,00
Lloc de treball del grup AP 19,00

Gaudiran d’exempció les persones en situació d’atur.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.

Ordenança Fiscal núm. 18
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I TRASLLAT AL DIPÒSIT 
MUNICIPAL

Article 6è.- Normes de gestió i recaptació

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.

L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant 
que expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. 

Ordenança Fiscal núm. 20
TAXA PER LA UTILITZACIO DE INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

Article 5. Quota tributària

...

Ús de l’espai Coworking (preu per mes)



Ple 21/10/2021

Sala Coworking del Molí dels Frares de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00h (segons 
calendari municipal aprovat)
El cost per la utilització serà de 200 euros/mes en l’horari d’obertura de l’espai municipal.

(ii) Ordenanza Fiscal núm. 21

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PUBLICS PER PRESTACIO DE SERVEIS

Article 4. Quantia
…

ACTUACIONS DELS OPERARIS DE LA VIA PUBLICA euros

…

Instal·lació de pal d’alumini de 3,5 metres i mirall deflector convexe de 600 mm
de diàmetre o rectangular equivalent, provist d'elements de subjecció al pal i
ròtula d'orientació: 250,00

Instal·lació de pal d’alumini de 3,5 metres i mirall deflector convexe de 800 mm
de diàmetre o rectangular equivalent, provist d'elements de subjecció al pal i
ròtula d'orientació: 264,00

Instal·lació de mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre o rectangular
equivalent, provist d'elements de subjecció i ròtula d'orientació: 135,00

Instal·lació de mirall deflector convexe de 800 mm de diàmetre o rectangular
equivalent, provist d'elements de subjecció i ròtula d'orientació: 149,00

Instal·lació de pivot flexible oficial (per cadascun):   90,00

Instal·lació de peces delimitadores de l’estacionament oficials (per cadscuna):   48,00

Es suprimeix el text següent:

DOMASSOS COMMEMORATIUS DE LES FESTIVITATS POPULARS:      5,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
TAXA PER ALS SERVEIS D’INSPECCIÓ SANITÀRIA, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I 
PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA

Article 4. Quotes tributàries

…

Inspecció de comprovació del compliment d’ordres d’execució establiments   77,00 €

Ordenança Fiscal núm. 29
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA

Article 12. Gestió per delegació
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1. Si la gestió i/o la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació 
de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 
que ha de fer l'Administració delegada.
...

3.  Totes les  actuacions  de  gestió  i/o  recaptació  que  dugui  a  terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels 
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats 
en la Diputació.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances per a l’exercici  de 2022, així  com el text refós aprovat,  seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords  provisionals,  així  com  el  text  complet  de  les  Ordenances  fiscals 
aprovades  de  nou  o  modificades  durant  el  termini  de  trenta  dies  hàbils,  
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província.

Durant  el  període d’exposició  pública de les Ordenances,  els qui  tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals aprovar per Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats.

5.0.2  Aprovació  provisional  de  la  modificació  de  les  ordenances 
reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari 
per l'exercici 2022. (EC072021000007)

Punt 5.0.2 corresponent a 20:04:40 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

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 els vots en contra de JUNTSxSVH-ERC-AM 
(6) i de SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient  número: EC072021000007 Ordenances  reguladores  de  les 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per l'exercici 2022.
Tràmit relacionat: Aprovació provisional de la modificació de les ordenances 
reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per 
l'exercici 2022.

http://mediateca.svh.cat/
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De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  20.6  del  Text  refós  de  la  llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del servei públic

L’article  4.1.a)  de la Llei  7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local,  
reformada  per  la  Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la 
modernització del Govern Local i l’article 8.1.a) 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,  reconeix  als  municipis  les  potestats  reglamentàries  i 
d’autoorganització dins l’esfera de les seves competències.

De conformitat amb allò que disposen els articles 22.d), 47.2.f) i 70 de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local, reformada per la Llei 57/2003, en 
concordança amb els articles 52.d),  114.3.a) i  178 de la Llei  Municipal  i  de 
Règim Local de Catalunya.

En aquest sentit, els textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al 
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

De conformitat amb allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985 Reguladora 
de las Bases de Règim Local.

Vistos  els  informes  del  departament  de  Serveis,  Secretaria  i  d’Intervenció 
Municipal que consten a l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.   Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2022 i  següents  la 
modificació  de  les  ordenances  reguladores  de  Prestacions  Patrimonials 
Publiques no tributàries que a continuació es relacionen, així com el seu text 
refós:

OF núm. 12 -  Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local

...

Article 4. Tarifes 

1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són les 
que es detallen seguidament:

CONCEPTE €

A) CONSERVACIO DE SEPULTURES A L'ANY



Ple 21/10/2021

Conservació de nínxols                25,38 € 

Conservació columbaris                20,93 € 

Sepultures i panteons:  

Conservació Panteó tipus a) Jorba - Dels Màrtirs - Comamala.              215,75 € 

Conservació Panteó tipus b) Central              101,53 € 

B) INHUMACIONS:

Drets d’inhumació en Tombes              284,92 € 

Drets d’inhumació en Nínxols              192,16 € 

Trasllat dins del mateix cementiri              251,79 € 

Drets d’inhumació a columbaris              128,66 € 

Inhumació fora horari cementiri                96,07 € 

C) EXHUMACIONS

Drets d’exhumació a tombes i panteons              146,04 € 

Drets d’exhumació a nínxol                59,64 € 

Drets d’exhumació a columbaris              128,66 € 

D) CARTA DE CONCESSIO

A  les  concessions  amb  títol  a  perpetuïtat  i/o  propietat 
únicament s'aplicarà, en el moment de la renovació, la taxa de 
despesa  reflectida  al  apartat:

Carta de concessió per expedició, duplicats o renovació

               27,82 € 

E) TRANSMISSIONS:

Canvis de titularitat per herència entre familiars fins al tercer 
grau 

               58,30 € 

Canvis de titularitat per cessió/ donació gratuïta sense parentiu              576,49 € 

F) COL.LOCACIO I EXTRACCIÓ DE LAPIDES

Col·locació de làpides en panteons o sepultures                56,99 € 

Col·locació de lapides en nínxols                33,13 € 

Col·locació de lapides en columbari                21,98 € 

Extracció  de  lapides  en  panteons  o  sepultures.  
Aplicable només si no hi ha col·locació posterior

               56,99 € 

Extracció  de  lapides  en  nínxols.  
Aplicable només si no hi ha col·locació posterior

               33,13 € 

Extracció  de  lapides  en  columbaris.  
Aplicable només si no hi ha col·locació posterior

               21,98 € 
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Drets col·locació d’ornaments a sepultures.                33,13 € 

G) CONDUCCIO DE CADAVERS  

Trasllat de cadàvers dins territori de l’entitat local                26,51 € 

Trasllat de cadàvers fora del territori de l'entitat local                74,20 € 

H) DIPOSIT DE CADAVERS

Dipòsit cadàvers o restes 24 h dipòsit general                26,51 € 

Dipòsit cadàvers o restes 24 h dipòsit individual                26,51 € 

Dipòsit per utilització per embalsamant en cadàvers                26,51 € 

I) ASIGNACIÓ SEPULTURES:

Lloguer de nínxols per 2 anys. (condicionat)              112,65 € 

Concessió 50 anys columbari (inclou làpida) (*)              927,68 € 

Concessió nínxol 50 anys           1.684,08 € 

Renovació concessió nínxol 50 anys           1.684,08 € 

Renovació  concessió  nínxol  50  anys  (títols  perpetuïtat  
i/o propietat)

                    -   € 

J) ALTRES

Pack Incineració           1.158,00 € 

Gestió i eliminació de residus per cada inhumació                22,48 € 

Condicionament sepultura (inclou sudari)                72,71 € 

Condicionament per cada despulla de més                23,89 € 

Condicionament de sepultura amb hora concertada                36,36 € 

Neteja i ofrena floral nínxol:  

3 vegades/any              180,13 € 

1 vegada/any                77,18 € 

 

(*) Els elements decoratius i  inscripcions es facturaran a part

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es 
reduiran en un 100%.

A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei  
de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.

3.  En  situacions  d’absoluta  impossibilitat  econòmica  par  a  satisfer  les  tarifes  anteriors,  es 
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
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“K) DEVOLUCIÓ DE SEPULTURES

1- Tarifa  a  abonar  per  la  concessionària  al  titular  per  la  devolució  de  sepultures  en  
concessió amb una durada màxima de 50 anys. 

La columna dels anys indiquen el anys pendents de gaudir la concessió pel titular, en el  
moment de realitzar la sol·licitud.

ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA

1

       336,
82 € 

11

       505,
23 € 

21
       707,3
2 € 31     1.044,13 € 41

    1.380,9
5 € 

2 12 22
       741,0
0 € 32     1.077,81 € 42

    1.414,6
3 € 

3 13 23
       774,6
8 € 33     1.111,50 € 43

    1.448,3
1 € 

4 14 24
       808,3
6 € 34     1.145,18 € 44

    1.481,9
9 € 

5 15 25
       842,0
4 € 35     1.178,86 € 45

    1.515,6
8 € 

6 16

       673,
63 € 

26
       875,7
2 € 36     1.212,54 € 46

    1.549,3
6 € 

7 17 27
       909,4
1 € 37     1.246,22 € 47

    1.583,0
4 € 

8 18 28
       943,0
9 € 38     1.279,90 € 48

    1.616,7
2 € 

9 19 29
       976,7
7 € 39     1.313,59 € 49

    1.650,4
0 € 

10 20 30
    1.010,4
5 € 40     1.347,27 € 50

    1.684,0
8 € 

2- Tarifa  a  abonar  per  la  concessionària  al  titular  per  la  devolució  de  sepultures  en  
concessió amb una durada màxima de 99 anys.

 
La columna dels anys indiquen el anys pendents de gaudir la concessió pel titular, en el  
moment de realitzar la sol·licitud.

ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA ANYS TARIFA

1
       336
,82 € 21

       707
,32 € 41

    1.380,9
5 € 61

    1.684,08
€ 81

    1.684,0
8 € 

2 22
       741
,00 € 42

    1.414,6
3 € 62 82

3 23
       774
,68 € 43

    1.448,3
1 € 63 83

4 24
       808
,36 € 44

    1.481,9
9 € 64 84

5 25
       842
,04 € 45

    1.515,6
8 € 65 85

6 26
       875
,72 € 46

    1.549,3
6 € 66 86

7 27
       909
,41 € 47

    1.583,0
4 € 67 87

8 28
       943
,09 € 48

    1.616,7
2 € 68 88

9 29
       976
,77 € 49

    1.650,4
0 € 69 89

10 30      1.01
0,45 € 

50     1.684,0
8 € 

70 90
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11

       505
,23 € 

31
    1.044,
13 € 51 71 91

12 32
    1.077,
81 € 52 72 92

13 33
    1.111,
50 € 53 73 93

14 34
    1.145,
18 € 54 74 94

15 35
    1.178,
86 € 55 75 95

16

       673
,63 € 

36
    1.212,
54 € 56 76 96

17 37
    1.246,
22 € 57 77 97

18 38
    1.279,
90 € 58 78 98

19 39
    1.313,
59 € 59 79 99

20 40
    1.347,
27 € 60 80  

3- Import a abonar pel titular a la concessionària segons el tractament de les restes, si  
s’escau, que contingui la sepultura.

a. Trasllat de les restes dins del mateix cementiri a ossera municipal: 0 €

b. Trasllat de restes dins del mateix cementiri a nínxol municipal: Segons taxes  
de l’ordenança fiscal en vigor, dels següents conceptes.

i. J) ALTRES – Condicionament sepultura (inclou sudari)

ii. J) ALTRES – Gestió i eliminació de residus per cada inhumació

iii. F) COL.LOCACIO I EXTRACCIÓ DE LÀPIDES -  Extracció  i/o  
Col·locació de lapides en nínxols, sepultures panteons o columbaris  
(segons correspongui).

c. Trasllat de restes a un altre cementiri fora de Sant Vicenç dels Horts: Segons  
taxes de l’ordenança fiscal en vigor, dels següents conceptes.

i. J) ALTRES – Condicionament sepultura (inclou sudari).

ii. J) ALTRES – Gestió i eliminació de residus per cada inhumació.

iii. G)  CONDUCCIO  DE  CADAVERS  -  Trasllat  de  cadàvers  fora  del  
territori de l'entitat local.

iv. Caixa restes. Segons tarifa en vigor compra.

v. Cost cementiri destí. Segons tarifa en vigor destí.

vi. F) COL.LOCACIO I EXTRACCIÓ DE LÀPIDES -  Extracció  i/o  
Col·locació de lapides en nínxols, sepultures panteons o columbaris  
(segons correspongui).

d. Si volen realitzar incineració de restes.
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i. J) ALTRES – Pack incineració.”
...

Segon. Els  acords  definitius  en  matèria  de  derogació  i  aprovació 
d’Ordenances per a l’exercici  de 2022, així  com el text refós aprovat,  seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords  provisionals,  així  com  el  text  complet  de  les  Ordenances  fiscals 
aprovades de nou durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província.

Durant  el  període d’exposició  pública de les Ordenances,  els qui  tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals aprovar per Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats.

5.0.3  Aprovació  inicial  del  pressupost  municipal  per  l’exercici  2022. 
(EC102021000008)

Punt 5.0.3 corresponent a 20:10:56 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

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 els vots en contra de JUNTSxSVH-ERC-AM 
(6) i de SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient  número: EC102021000008 Pressupost  municipal  per  a  l'exercici 
2022. 
Tràmit  relacionat: Aprovació  inicial  del  pressupost  municipal  per  l'exercici 
2022.

D’acord amb l’art. 52.2 del D L 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) i els seus 
concordants 22.2e i 112 de la Llei 7/1985, reguladora de las bases de règim 
local (LRBRL) modificats per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del govern local i l’art. 168 del RD L 2/2004, de 5 de 
març, pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei  reguladora de les hisendes 
locals  (LRHL),  es  presenta  per  a  la  seva  aprovació  inicial  el  projecte  de 
pressupost municipal general i els seus annexes per a l’exercici 2020.

http://mediateca.svh.cat/
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El Pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb NIF P0826300F, 
es presenta equilibrat en ingressos i despeses per import de 36.387.020 €.

El  detall  per  capítols  del  pressupost  municipal  per  a  l’exercici  2022  és  el  
següent:

PRESSUPOST MUNICIPAL 2022. ESTAT D’INGRESSOS
Capítol 1r Impostos directes 15.655.300 €
Capítol 2n Impostos indirectes 250.000 €
Capítol 3r Taxes i altres ingressos 3.741.270 €
Capítol 4t Transferències corrents 12.874.720 €
Capítol 5è Ingressos patrimonials 260.760 €
Capítol 6è Alienació d'inversions reals 0 €
Capítol 7è Transferències capital 2.063.280 €
Capítol 8è Actius financers 0 €
Capítol 9è Passius financers 1.891.690 €
TOTAL INGRESSOS 36.737.020 €

PRESSUPOST MUNICIPAL 2022. ESTAT DE DESPESES
Capítol 1r Despeses de personal 13.522.320 €
Capítol 2n Despeses béns corrents i serveis 13.462.080 €
Capítol 3r Despeses financeres 15.050 €
Capítol 4t Transferències corrents 5.431.900 €
Capítol 6è Inversions reals 3.935.970 €
Capítol 7è Transferències de capital 19.000 €
Capítol 9è Passius financers 350.700 €
TOTAL DESPESES 36.737.020 €

D’acord amb l’art. 169 del RD L 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei RHL, es procedirà a donar publicitat a l’acord d’aprovació inicial  
del pressupost amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i segons 
l’art. 283.4 del D L 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei MRLC, es procedirà a donar publicitat a l’acord d’aprovació de la plantilla  
orgànica  amb  la  seva  publicació  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. 

D’acord  amb  l’art.  9  del  RD  500/90  i  en  ús  de  l’autonomia  i  capacitat  de 
regulació de la Corporació,  es presenten per a la seva aprovació inicial  les 
bases d’execució del pressupost. 

Així mateix, es presenta per aprovació la massa salarial del personal laboral  
per a l’exercici 2022, d’acord a l’informe del departament de Recursos Humans 
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i calculat d’acord a l’article 18.4 de la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Intervenció.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2022 de 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  NIF  P0826300F,  que  es  presenta 
equilibrat en ingressos i despeses per import de 36.737.020€ 

Segon.-  Aprovar  inicialment  l’annex  de  personal:  Plantilla  orgànica,  taula 
salarial  i  la  relació  de  llocs  de  treball,  d’acord  als  annexos  que  consten  a 
l’expedient.
 
Tercer.- Aprovar  inicialment  les  bases  d’execució  del  pressupost  municipal 
general per a l’exercici 2022 que figuren com annexes a l’expedient. 

Quart.- Aprovar la massa salarial del personal laboral, corresponent a l’exercici 
2022, per un import de 2.395.180 €. 

Cinquè.- Procedir a donar publicitat a l’acord d’aprovació inicial del pressupost 
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i al Portal 
de Transparència de l’Ajuntament.

Sisè.  Procedir  a  donar  publicitat  a  l’acord  d’aprovació  inicial  de  la  plantilla 
orgànica mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. (DOGC).

Setè:  Transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació de l’acord 
d’aprovació inicial i  de no existir  reclamacions, es considerarà definitivament 
aprovat.

5.0.4 Expedient extrajudicial de crèdit número 1/2021. Diverses empreses.
(EC112021000001)

Punt 5.0.4 corresponent a 21:42:02 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 17 vots a favor PSC-SVP 
(8), JUNTSxSVH-ERC-AM (6) i Cs (3) i l’abstenció de SVCP (2) acorda aprovar 
proposta de resolució transcrita a tots els efectes legals.

http://mediateca.svh.cat/
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Expedient  número: EC112021000001 Expedient  extrajudicial  de  crèdit 
número 1/2021. Diverses empreses.. 
Tràmit relacionat: Expedient extrajudicial de crèdit número 1/2021. Diverses 
empreses.

Vista  la  providència  d’Alcaldia  de  data  8  d’octubre  de  2021,  en  relació  al 
procediment  del  reconeixement  extrajudicial  de  crèdit  que  es  detalla  a 
continuació:

Núm. Fra Data Proveidor Concepte Import

143 09/11/2020
EINSMER 
BUSINESS 
DESIGNER, S.L.

Periode  2020  Sistema  M7 
mantenimet 
01012018_31122018

7.562,50

144 09/11/2020
EINSMER 
BUSINESS 
DESIGNER, S.L.

Periode  2020  Sistema  M7 
mantenimet 
01012019_31122019

11.343,75

177 08/01/2021
EINSMER 
BUSINESS 
DESIGNER, S.L.

Periode  2020  Sistema  M7 
mantenimet 
01012020_31122020

11.343,75

211 02/09/2021
EINSMER 
BUSINESS 
DESIGNER, S.L.

Periode  2020  Sistema  M7 
mantenimet 
01012021_07072021

5.842,80

-54 31/07/2021 AUDIFILM 
MANTENIMENT 
15/03/2020_15/03/2021

23.604,28

V1210902252 13/09/2021
TELEFÓNICA 
(Civiciti)

Servei  portal  de participació 
Ajuntament

1.803,38

18859_712098008_1 10/06/2021
SEGURCAIXA 
ADESLAS, SA

Assegurança  període 
01/12/2019-30/11/2020

437,40

3729 12/03/2021
CARLOS 
CASTILLA 
INGENIEROS, SA

MANTENIMIENTO 
EPSILON RRHH 1 tr 2020

1.682,99

3730 12/03/2021
CARLOS 
CASTILLA 
INGENIEROS, SA

MANTENIMIENTO 
EPSILON RRHH 2 tr 2020

1.682,99

3731 12/03/2021
CARLOS 
CASTILLA 
INGENIEROS, SA

MANTENIMIENTO 
EPSILON RRHH 3 tr 2020

1.682,99

3732 12/03/2021
CARLOS 
CASTILLA 
INGENIEROS, SA

MANTENIMIENTO 
EPSILON RRHH 4 tr 2020

1.682,99

5298 27/04/2021
CARLOS 
CASTILLA 
INGENIEROS, SA

MANTENIMIENTO 
EPSILON RRHH 1 tr 2021

1.392,59

5998 11/05/2021
CARLOS 
CASTILLA 
INGENIEROS, SA

MANTENIMIENTO 
EPSILON RRHH 01/04/2021 
a 10/05/2021

616,81

2109-00104 22/09/2021 EGARSAT Serveis varis 6.640,00

105 213/09/2021 GAP 3 Processos selectius 2020 14.737,80

60 05/10/2021
ATGRUP_Aula 
Tecnomedia SLU

Servei  implementació 
Reglament Protecció dades

1.764,06



Ple 21/10/2021

817 16/06/2021 DRAGCLIC
Manteniment sistema DRAG 
policia local

1.049,25

469 12/07/2021

URBAN 
PROJECTE 
GENERAL  WORL 
SL

Treballs  pavimentació  amb 
asfalt

2.200,88

34622 15/12/2020 CEASME
Reconeixements  mèdics 
2019

1.125,00

A 3714 30/03/2015
FUNDACIO GRUP 
TERCER  MON 
MATARÓ

Taller de cuina comerç Just 500,00

RI20005966 24/03/2020
BUREAU 
VERITAS  IBERIA 
SL

Auditoria  ISO  9001  data 
13/03/2020

907,50

167 20/09/2021
ALEX DE LLANZA 
HERRERA, 
ALEJANDR0

Servei  assessorament 
psicologic 2020

4.865,40

104.469,11

Vistos els informes emesos pels departaments corresponents que s’adjunten al 
present acord.

Vist  l’informe de secretaria,  emès de data  10 d’octubre  2021,  en  relació  al 
procediment i la legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial 
de crèdit.

Vist  l’Informe  d’intervenció,  de  data  8  d’octubre  de  2021,  on  s’estableix  la 
viabilitat de l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits abans expressats, tot això sense 
perjudici  d’exigir  les  corresponents  responsabilitats  per  a  la  realització  de 
despeses  sense  la  corresponent  partida  pressupostària  ni  la  prèvia 
contractació. 

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021 els corresponents 
crèdits,  per  import  de  104.469’11€,  amb  càrrec  a  les  aplicacions 
pressupostàries de despeses corresponents en cada cas. 

Tercer. Que es procedeixi a la seva comptabilització per part del departament 
d’intervenció.

Quart.  Comunicar aquest acord a la Sindicatura de Comptes, a les empreses 
afectades, als departaments que han gestionat les despeses esmentades i als 
departaments de Secretaria i Intervenció.



Ple 21/10/2021

5.0.5 Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de 
l’acord  d'imposició  i  ordenació  de  Contribucions  Especials  per  obres 
d'urbanització de l’avinguda Mare de deu de la Mercè. (EC052021000001)

Punt 5.0.5 corresponent a 21:55:50 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

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: EC052021000001 Contribucions  Especials  per  obres 
d'urbanització de l'Avinguda Mare de Deu de la Mercè. 
Tràmit  relacionat: Resolució  de  les  al·legacions  presentades  i  aprovació 
definitiva  de  l’acord  d’imposició  i  ordenació  de  Contribucions  Especials  per 
obres d’urbanització de l’Avinguda Mare de deu de la Mercè.

L’Ajuntament en Ple en data 27 de juliol de 2021 va prendre l’acord d’imposició 
i ordenació de Contribucions Especials per obres d’urbanització de l’avinguda 
Mare de deu de la Mercè.

Al Butlletí Oficial de la Província CVE20210111835 de data 16 de setembre de 
2021, ha estat exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant el termini de 
deu dies fins el 30 setembre 2021. Durant el termini d’exposició s’han presentat  
al·legacions per part de persones interessades.

Vist  l’informe  conjunt  del  Cap  de  Rendes  i  de  la  Cap  del  departament  de 
Política Territorial  de l’Ajuntament de data 8 d’octubre de 2021 que transcrit 
literalment diu així:

“” INFORME DE RENDES I URBANISME

Ref. Resolució al·legacions a l’acord d’imposició i ordenació de Contribucions Especials 
per obres d’urbanització de l’avinguda Mare de deu de la Mercè al terme municipal de 
Sant Vicenç dels Horts

Antecedents

El  Ple  municipal  de  27  de  juliol  de  2021  va  prendre  l’acord  d’imposició  i  ordenació  de 
Contribucions Especials per obres d’urbanització de l’avinguda Mare de deu de la Mercè.

Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província CVE20210111835 de data 16 de 
setembre de 2021, i ha estat exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant el termini de 
deu dies fins el 30 setembre 2021. 

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

RE2021025637 data 23 setembre 2021                     JESUS GALLEGO CASADO

http://mediateca.svh.cat/
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El senyor Jesús Gallego Casado al·lega que la base del càlcul notificada per l’Ajuntament per 
l’aplicació de les contribucions especials de la finca de la seva propietat situada a l’avinguda 
Mare de deu de la Mercè núm. 5 es de 1.350,24 €.

Examinada la documentació presentada per el recorrent,  es desprèn que la superfície total 
aplicable es de 1.251,24 m2. 
Conclusions: 

Es  proposa  estimar  la  reclamació  presentada  per  el  senyor  Jesús  Gallego  Casado  de 
l’avinguda Mare de deu de la Mercè núm. 5 i prendre com a base del càlcul de la seva finca per 
l’expedient de contribucions especials la quantitat de 1.251,24 m2. 

Sant Vicenç dels Horts, data de la signatura electrònica. 

El Cap de Rendes                        La Cap d’Urbanisme, Projectes i Obres Públiques “”.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Estimar en base a l’informe conjunt emès per el Cap de Rendes i la 
Cap d’Urbanisme, Projectes i Obres Públiques de l’Ajuntament, les al·legacions 
presentades per el senyor Jesús Gallego Casado. 

Segon.  Aprovar  definitivament  l’acord  de  imposició  i  ordenació  de  les 
Contribucions Especials per obres d’urbanització de l’avinguda Mare de deu de 
la Mercè. 

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

Quart.  Notificar  l’adopció  del  present  acord  a  tots  els  subjectes  passius 
inclosos al  projecte d’obres d’urbanització de l’avinguda Mare de deu de la 
Mercè. 

Cinquè.  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.

6.0.0 EDUCACIÓ

6.0.1  Aprovació  de  l’addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 
per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la 
modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat 
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l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació 
secundària obligatòria. (CVIA2019000022)

Punt 6.0.1 corresponent a 22:01:36 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

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: CVIA2019000022, relatiu al conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a 
la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla 
de  Transició  al  Treball  (PTT),  per  a  joves  que  han  finalitzat  l'ensenyament 
obligatori  sense  obtenir  el  títol  de  graduat/da  en  educació  secundària 
obligatòria.
 
Tràmit relacionat: Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a 
la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla 
de  Transició  al  Treball  (PTT),  per  a  joves  que  han  finalitzat  l'ensenyament 
obligatori  sense  obtenir  el  títol  de  graduat/da  en  educació  secundària 
obligatòria.

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració pel 
que fa a millorar la formació dels joves,  de setze a vint-i-un anys,  que han 
deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent 
titulació, i que en el moment d’iniciar els programes no segueixen estudis en el  
sistema educatiu ni participen en altres accions de formació, per tal de facilitar-
los tant l’accés a l’ocupació com la reincorporació al sistema educatiu i la seva 
continuïtat  formativa,  especialment  en  els  cicles  formatius  de  formació 
professional de grau mitjà. 

Atès que en data 19 de desembre de 2021 el  Ple  Municipal  va  aprovar  el  
conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en virtut del 
qual es regula la realització de programes de formació i inserció organitzats en 
la modalitat Pla de Transició al Treball  (PTT),  per a joves que han finalitzat 
l'ensenyament  obligatori  sense  obtenir  el  títol  de  graduat/da  en  educació 
secundària obligatòria, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que 
s’adjunta a l’acord. 

Vist que en data 27 de gener de 2020, es va signar el conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a 

http://mediateca.svh.cat/
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la  realització  de  programes  de  formació  i  inserció  en  la  modalitat  Pla  de 
Transició. 

L’objecte d’aquesta primera addenda és actualitzar l’adreça de realització dels 
mòduls  de  formació  professional  del  programa  d’auxiliar  de  pastisseria  i 
forneria, relatius als programes objecte del conveni, a partir de l’1 de setembre 
de 2021, i, per tant, modificar la clàusula cinquena del conveni al Treball (PTT). 
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 l’addenda al 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. 
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Vist que la signatura d’aquesta addenda el que regula és un canvi d’ubicació on 
es duran a terme els mòduls d’orientació professional del programa d’auxiliar 
de pastisseria i fleca i per tant no comporta despesa per part de l’Ajuntament. 

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre entre l'Ajuntament i 
el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització 
de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició 
al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense 
obtenir  el  títol  de  graduat/da  en  educació  secundària  obligatòria,  tot  això 
d’acord  amb el  text  de  la  minuta  de  l’addenda  al  conveni  que  s’adjunta  a 
l’acord. 

Segon.  Notificar  aquesta  Resolució  al  Departament  d'Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya, adjuntant-li amb la notificació l’addenda que s’aprova 
per  aquesta  Resolució,  el  qual  haurà  de  ser  retornada  pel  Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament degudament 
formalitzada amb la signatura del director general de Formació Professional 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 del Departament d'Educació 
de la Generalitat de Catalunya 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, l’addenda no produirà efectes 
fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 

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

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

7.0.1 Aprovació de l'addenda complementària al contracte programa entre 
el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
en  matèria  de  serveis  socials,  altres  programes  i  serveis  relatius  al 
benestar  social  i  polítiques  d’igualtat  per  implementar  noves  mesures 
extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta 
addenda COVID) (G0432016000013)

Punt 7.0.1 corresponent a 22:10:48 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

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

Expedient número: G0432016000013 Contracte Programa 2016-2019  entre 
del  Departament de Treball,  Afers Socials  i  Famílies i  l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts.
Tràmit  relacionat: Aprovació  de  l'addenda  complementària  al  contracte 
programa entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al  
benestar  social  i  polítiques  d’igualtat  per  implementar  noves  mesures 
extraordinàries  relacionades  amb  l’impacte  social  de  la  COVID-19  (quarta 
addenda COVID).

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

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

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

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

http://mediateca.svh.cat/
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En  data  17  de  desembre  de  2020  s’aprova  l’addenda  complementària  del 
Contracte  Programa  2016-2019  per  a  la  implementació  de  mesures 
extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de la covid-19, a les 
persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els 
joves en situació de carrer.

El passat 22 de setembre de 2021 va entrar per EACAT al Registre municipal 
E2021025378  la  proposta  d’aprovació  de  l’Addenda  complementària  al 
contracte programa entre el  Departament de Drets Socials i  l'Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts en matèria de serveis socials, altres programes i serveis 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per implementar noves mesures 
extraordinàries  relacionades  amb  l’impacte  social  de  la  COVID-19  (quarta 
addenda COVID).

L’objecte de l’ampliació de l’addenda és donar una millor resposta a la nova 
realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària i adequar les 
actuacions  d’ambdues  administracions  amb  una  perspectiva  més  global  i 
transversal.

En aquest sentit  s’acorda ampliar l’Addenda complementària quarta amb les 
següents mesures:

-Mesura 45.12.  Serveis d’atenció domiciliària (SAD) per 
atendre nous casos generats per la COVID-19 

-Mesura 45.13. Atenció a persones sense llar: posada en 
marxa  de  serveis  d’atenció  a  les  persones  sense  llar 
basats en l’aplicació de la metodologia housing first i en la 
provisió d’habitatges d’inclusió i espais per a l’acollida de 
temporers 

-Mesura 45.14. Reforç dels serveis bàsics d’atenció social 
(SBAS) 

-Mesura 45.15. Projecte Sostre 360º: intervenció integral i 
comunitària  d’atenció  social  a  joves  en  situació  de 
vulnerabilitat al carrer 

-Mesura  45.17.  Suport  en  l’emergència  als  serveis 
d’intervenció socioeducativa (SIS) 

-Mesura 45.19. Envelliment quilòmetre 0 

Els  fons per  al  finançament  que aportarà  el  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials i Famílies és el següent:
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Mesura  45.12.  Serveis  d’atenció  domiciliària  (SAD)  per  atendre  nous casos 
generats per la COVID-19                                                                 16.784,63 € 

Mesura 45.14. Reforç dels serveis bàsics d’atenció social (SBAS)   12.229,91 €

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

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

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

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

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

Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials de data 8 d’octubre de 2021,  
que  justifica  la  necessitat  i  conveniència  d’aprovar  l’ampliació  l‘addenda 
complementària al contracte programa entre el Departament de Drets Socials i 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en matèria de serveis socials, altres 
programes  i  serveis  relatius  al  benestar  social  i  polítiques  d’igualtat  per 
implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social 
de la COVID-19. 

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

El Ple acorda l’adopció del següent:
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ACORDS

Primer. Aprovar l’ampliació de la quarta addenda complementària al contracte 
programa entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al  
benestar  social  i  polítiques  d’igualtat  per  implementar  noves  mesures 
extraordinàries  relacionades  amb  l’impacte  social  de  la  COVID-19,  tot  això 
d’acord  amb el  text  de  la  minuta  de  l’addenda  al  conveni  que  s’adjunta  a 
l’acord.

Segon.  Acceptar la proposta econòmica vinculada per l’any 2021 atenent al 
següent desglossament:

Mesura  45.12.  Serveis  d’atenció  domiciliària  (SAD)  per  atendre  nous casos 
generats per la COVID-19                                                                  16.784,63 € 

Mesura 45.14. Reforç dels serveis bàsics d’atenció social (SBAS)   12.229,91 €

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

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

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

Sisè.  Donar  trasllat  al  departament  d’Intervenció  i  als  departaments 
corresponents.

8.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL
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8.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç  dels  Horts  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  per  a  la 
implementació  i  gestió  del  projecte  de  senyalització  d’accessos  a  les 
muntanyes del Baix en relació al conveni marc de col·laboració per a la 
protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de 
les Muntanyes del Baix entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el 
Consell Comarcal i  els Ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant 
Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, 
Torrelles de Llobregat, Pallejà, La Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, 
Corbera de Llobregat,  Sant Andreu de la Barca, Martorell  i  Castellví  de 
Rosanes. (COVN2021000022)

Punt 8.0.1 corresponent a 22:16:01 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

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: COVN2021000022,  relatiu  al  conveni  de  col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat  per  a  la  implementació  i  gestió  del  projecte  de  senyalització 
d’accessos  a  les  muntanyes  del  Baix  en  relació  al  conveni  marc  de 
col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori  
agroforestal de les Muntanyes del Baix entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts,  el  Consell  Comarcal  i  els Ajuntaments de Begues, Gavà,  Viladecans, 
Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, 
Torrelles  de  Llobregat,  Pallejà,  La  Palma  de  Cervelló,  Cervelló,  Vallirana, 
Corbera  de  Llobregat,  Sant  Andreu  de  la  Barca,  Martorell  i  Castellví  de 
Rosanes.

Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i  el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
implementació  i  gestió  del  projecte  de  senyalització  d’accessos  a  les 
muntanyes  del  Baix  en  relació  al  conveni  marc  de  col·laboració  per  a  la 
protecció,  millora  i  desenvolupament  integral  del  territori  agroforestal  de  les 
Muntanyes del Baix entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el Consell  
Comarcal  i  els  Ajuntaments de Begues,  Gavà,  Viladecans,  Sant  Climent  de 
Llobregat,  Sant  Boi  de  Llobregat,  Santa  Coloma  de  Cervelló,  Torrelles  de 
Llobregat,  Pallejà,  La  Palma  de  Cervelló,  Cervelló,  Vallirana,  Corbera  de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell i Castellví de Rosanes.

Atès que el 19 d'abril de 2018, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el conveni de  
col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de: Begues, Gavà, Viladecans, 
Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, 
Torrelles  de  Llobregat,  Pallejà,  La  Palma  de  Cervelló,  Cervelló,  Vallirana, 

http://mediateca.svh.cat/
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Corbera  de  Llobregat,  Sant  Andreu  de  la  Barca,  Martorell,  i  Castellví  de 
Rosanes, en virtut  del qual es regulen diversos aspectes de la competència 
d’ambdues  administracions  pel  que  fa  a  la  protecció,  millora  i 
desenvolupament integral del territori agroforestal de les muntanyes del 
Baix (G0342018000052), tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni. 
D'ara en endavant Conveni, que es va formalitzar el 28 de juny de 2018.

La Comissió de Seguiment de les Muntanyes del Baix, encarregada d’aprovar 
els plans de treball anuals en el marc del Conveni marc de col·laboració per la  
protecció,  millora i  desenvolupament  integral  del  territori  agroforestal  de  les  
Muntanyes del Baix  i  el finançament de les actuacions que se’n deriven, va 
acordar el  4/10/2018 “Dissenyar i  facilitar als municipis una infografia de les 
Muntanyes  del  Baix,  que  es  pugui  incloure  en  plafons  informatius  i  altre 
senyalectica”, per sensibilitzar als usuaris del àmbit territorial en què es mouen, 
i l’existència d’una normativa bàsica comuna. Posteriorment, aquesta Comissió 
va  acordar  el  8/10/2019  realitzar  un  projecte  executiu  amb  el  projecte  de 
senyalització i demanar, des del Consell Comarcal, un ajut a la Diputació de 
Barcelona en el marc del Catàleg de Serveis 2020, per executar el projecte. 
Aquest projecte executiu es va finalitzar el desembre de 2019 amb títol “Estudi 
de senyalització de les Muntanyes del Baix”, i detalla el disseny de les plaques 
informatives a situar als accessos a Muntanyes del Baix, això com la ubicació 
d’aquestes plaques informatives als municipis de l’àmbit.

Posteriorment, el Consell  Comarcal del Baix Llobregat,  mitjançant Decret de 
Presidència  7  de  15/1/2020,  va  aprovar  sol·licitar  un  ajut  de  la  mesura 
“Execució  de  projectes  de  senyalització  turística  inclosos  en  la  xarxa  de 
mobilitat turística” per tal d’executar el projecte “Estudi de senyalització de les 
Muntanyes del Baix Llobregat”, en el marc de la convocatòria de la Diputació de 
Barcelona del Catàleg de serveis per a l’any 2020. Aquest ajut  fou denegat 
posteriorment el 04/08/2020 per la Diputació.

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat de 19 de juliol de 
2021  va  aprovar  la  subscripció  del  conveni  de  col·laboració  amb  els 
Ajuntaments dels municipis de les Muntanyes del Baix per a la implementació i  
gestió del projecte de senyalització d’accessos a les Muntanyes del Baix en 
l’àmbit del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  els  Ajuntaments  de: 
Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat,  
Santa  Coloma  de  Cervelló,  Torrelles  de  Llobregat,  Pallejà,  La  Palma  de 
Cervelló, Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, 
Martorell, i Castellví de Rosanes. (Conveni de col·laboració per la protecció, 
millora  i  desenvolupament  integral  del  territori  agroforestal  de  les 
Muntanyes del  Baix)  (G0342018000052) formalitzat en data 28 de juny de 
2018.

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 
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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.

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç i  el  Consell  Comarcal  del  Baix Llobregat,  en virtut  del  qual  es 
regula la implementació i gestió del projecte de senyalització d’accessos a les 
Muntanyes  del  Baix,  en  relació  al  conveni  marc  de  col·laboració  per  a  la 
protecció,  millora  i  desenvolupament  integral  del  territori  agroforestal  de  les 
Muntanyes del Baix entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el Consell  
Comarcal  i  els  Ajuntaments de Begues,  Gavà,  Viladecans,  Sant  Climent  de 
Llobregat,  Sant  Boi  de  Llobregat,  Santa  Coloma  de  Cervelló,  Torrelles  de 
Llobregat,  Pallejà,  La  Palma  de  Cervelló,  Cervelló,  Vallirana,  Corbera  de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell, i Castellví de Rosanes, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que s’adjunta a l’acord.

Segon.- Els costos de manteniment de la senyalètica per part de l’Ajuntament 
s’han estimat en 2.000,00 € anuals, IVA inclòs, que inclou els tractaments de la 
fusta  i  la  degradació  dels  suports  del  cartells,  amb  càrrec  a  la  partida 
pressupostària 21 301-172-22706 Medi Ambient i sost: Treballs externs.

Tercer.  Designar  al  Cap  de  Medi  Ambient  i  Salut  Pública  com a  persona 
interlocutora que acompanyarà la tasca del Consell Comarcal en el seguiment 
de l’execució del contracte, acompanyar al representant del Consell Comarcal i 
al contractista en el replanteig de l’actuació, i revisar el contingut de les senyals 
a petició del Consell Comarcal.

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, els quals 
hauran  de  ser  retornats  pel  Consell  Comarcal  a  aquest  Ajuntament 
degudament formalitzats amb les signatures de la presidenta 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 del Consell Comarcal del text del conveni en tots els seus 
termes,  significant  al  Consell  Comarcal  que,  per  aplicació  del  que  desposa 
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, així com 
notificar també als Ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de 
Llobregat,  Sant  Boi  de  Llobregat,  Santa  Coloma  de  Cervelló,  Torrelles  de 
Llobregat,  Pallejà,  La  Palma  de  Cervelló,  Cervelló,  Vallirana,  Corbera  de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Castellví de Rosanes.
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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.

9.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

9.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC-Sant 
Vicenç en Positiu,  Cs i  Sant  Vicenç en Comú-Podem en representació 
d’UGT,  CCOO  i  Correus,  en  defensa  del  servei  públic  de  correus. 
(M2412021000033)

Punt 9.0.1 corresponent a 22:19:36 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

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:  M2412021000033 En  defensa  del  servei  públic  de 
correus. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  del 
PSC-Sant  Vicenç  en  Positiu,  Cs  i  Sant  Vicenç  en  Comú-Podem  en 
representació d’UGT, CCOO i Correus, en defensa del servei públic de correus.

En  un  context  com  l'actual,  el  servei  postal  prestat  per  Correus  juga  un 
indubtable paper per a contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica del 
país, tant a nivell estatal, com a autonòmic i especialment en l'àmbit municipal, 
recorrent i atenent diàriament totes les localitats i municipis de l'Estat, garantint  
la prestació d'un servei públic a la ciutadania, empreses i administracions en la 
totalitat dels nuclis de població, al marge de la seva rendibilitat econòmica. 

Les dades ho posen en valor: més de 8.000 municipis atesos, 16 milions de 
llars, 3,2 milions d'empreses (més del 99% són pimes) i un total de 7.100 punts 
d'atenció  en  l'àmbit  rural  (carters/es  rurals  i  oficines)  i  més  de  100.000 
quilòmetres diaris.

http://mediateca.svh.cat/
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Els Serveis Postals, declarats durant l'estat d'alarma com a serveis essencials i  
reconeguts com un element de vertebració i  cohesió territorial,  són un valor 
arrelat en la vida social dels municipis des de la prestació d'un Servei Públic,  
contribuint  al  desenvolupament  econòmic  d'aquests,  facilitant  i  donant 
accessibilitat al dret de ciutadans/es, comerços, empreses i administracions a 
disposar d'un servei postal a preu assequible i de qualitat. Però amb les actuals 
polítiques estratègiques i de gestió de la Direcció de Correus aquest dret s'està 
limitant.

Hem  tingut  coneixement  que  l'empresa  pública  està  duent  a  terme  una 
retallada en la contractació que està deixant sense cobrir l'ocupació estructural 
així  com  els  permisos  i  qualsevol  tipus  d'absència  dels  treballadors  i 
treballadores.

A  conseqüència  d'aquesta  decisió,  amb  tota  seguretat,  els  serveis  de 
distribució postal prestats fins ara en aquestes unitats de repartiment baixaran 
la seva qualitat dràsticament, amb el consegüent perjudici per als ciutadans/es i  
empresaris/àries de Sant Vicenç dels Horts.

Igualment manifestem que aquesta decisió  s'adopta sense que,  prèviament, 
s'hagi consultat o informat per cap via a l'Administració Local d'aquest municipi, 
per la qual cosa desconeixem els motius pels quals s'adopta, i a més no se li 
ha  donat  ocasió  de  poder  ser  escoltada  malgrat  afectar  directament  els 
interessos dels ciutadans/as als quals legítimament representem.

L'actual Llei Postal i altres normes dependents reconeixen sense lloc a dubte 
que:

- Tots els/es usuaris remitents o destinataris d'enviaments postals tenen 
dret  a  un  servei  postal  universal  de  qualitat  prestat  de  manera 
permanent, en tot el territori nacional i a preus assequibles, almenys cinc 
dies  a  la  setmana,  conforme  a  la  normativa  europea  i  nacional 
d'aplicació.

- L'abast  i  la  prestació  efectiva  del  servei  postal  universal  hauran  de 
respondre  als  principis  de  cohesió  social  i  territorial,  no 
discriminació  per  raó  de  qualsevol  circumstància  o  condició 
personal, social o geogràfica, continuïtat, eficàcia i eficiència en el 
servei,  i  haurà  d'adequar-se  permanentment  a  les  condicions 
tècniques,  econòmiques,  socials  i  territorials  i  a  les  necessitats 
dels usuaris, en particular en matèria de densitat de punts d'accés i 
d'accessibilitat a aquests, sense menyscapte de la seva qualitat.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

REQUEREIX A:
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 LA SAE CORREOS I TELÈGRAFS, S.M.E.

 A  LA  SOCIETAT  ESTATAL  DE  PARTICIPACIONS  INDUSTRIALS 
(SEPI)

 
 AL MINISTERI D’HISENDA 

 AL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOVILITAT I AGENDA URBANA

 I AL GOVERN DE LA NACIÓ 

perquè adoptin les següents mesures, que entenem necessàries per a garantir 
la  prestació  dels  serveis  postals  i  la  seva  permanència  en aquest  Municipi 
deSant Vicenç dels Horts: 

1a.-  Afrontar diligentment la  cobertura dels  llocs estructurals  suprimits  en la 
Unitat  de Repartiment de Sant Vicenç dels Horts necessaris per a oferir  un 
servei de qualitat a la ciutadania. 

2a.- Mantenir la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb 
suficients  treballadors  i  treballadores  que  permeti  les  corresponents 
substitucions per malaltia, permisos o vacances. 

3a.-  Garantia  dels  compromisos  de  finançament  que  permetin  en  la  nostra 
localitat,  complint els paràmetres de qualitat determinats per Llei, el correcte 
acompliment  de  la  prestació  dels  serveis  postals,  i  assegurant  que tots  els 
ciutadans/as rebin el repartiment de correspondència 5 dies a la setmana com 
dona el mandat la Directiva Postal europea.

4a.- Requerir a la Societat Estatal Correus i Telègrafs perquè faci una inversió 
per adaptar l’oficina de Sant Vicenç dels Horts del C. de la Pobla 35-37, en 
termes d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Es donarà trasllat d'aquest acord al Govern de la Nació i a tots els Grups 
Parlamentaris  del  Congrés  de  Diputats,  a  la  Delegació  del  Govern  a 
Catalunya, a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, a la Societat Estatal 
de Participacions Industrials (SEPI), al Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana i al Ministeri d'Hisenda.

9.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Sant Vicenç en 
Comú-Podem, sobre la construcció de noves línies de molt alta tensió al 
territori. (M2412021000034)

Punt 9.0.2 corresponent a 22:44:00 h de la videoacta (http://mediateca.svh.cat/)

http://mediateca.svh.cat/
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per 16 vots a favor PSC-SVP 
(8), JUNTSxSVH-ERC-AM (6) i SVCP (2) i l’abstenció de Cs (3) acorda aprovar 
la proposta de resolució transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número: M2412021000034 Sobre la construcció de noves línies de 
molt alta tensió al territori.
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pel grup municipal Sant 
Vicenç  en  Comú-Podem,  sobre  la  construcció  de  noves  línies  de  molt  alta 
tensió al territori.

Aquest estiu hem vist  com, entre d’altres processos d’informació pública per 
aprovar línies elèctriques de molt alta tensió (MAT). En concret, el BOE del  
passat 28 de juliol va publicar el que fa referència al traçat Valmuel - Begues 
durant  el  mes d’agost.  Un procés d’informació pública que ha tingut  com a 
resposta la presentació d’al·legacions de moltíssims municipis afectats de les 
Terres de l’Ebre, Tarragona i altres municipis afectats per aquest projecte. Tot i 
que  el  BOE  només  ha  publicat  i  informat  públicament  d’aquest  projecte, 
existeixen dues iniciatives més per part de Forestalia (clúster que vol generar 
energia eòlica i  fotovoltaica a l’Aragó i  portar-la cap a Catalunya mitjançant 
aquests nous traçats de molt alta tensió). La primera, arribaria fins a Isona i la  
segona, tindria la seva finalització a Rubí. 

El projecte Valmuel - Begues proposa la instal·lació de generadors d’energia 
renovable a la Comunitat Autònoma d’Aragó, amb llargues extensions de sòl no 
urbanitzable i a baix cost, i la seva distribució per tot l’Estat mitjançant nous 
traçats de línies de Molt Alta Tensió. Per tant, la proposta és construir grans 
espais de generació centralitzats i que la resta de territori faci de distribuidor de 
l’energia.  Un  model  que  queda  molt  allunyat  dels  models  descentralitzats  i  
basats en la proximitat que les entitats ambientalistes demanden, així com es 
desprèn  dels  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible  que  ens  marca 
l’Agenda 2030 de l’ONU i l’acord de govern d’emergència climàtica a fi d’assolir  
els objectius establerts a la Llei 16/2017 de 1 d’agost, tal i com reconeix l’article 
19 apartat c) de la propia llei. 

En concret, l’apartat c de l’article 19 de la Llei 16/2017 preveu “promoure les 
mesures necessàries a l’àmbit de les energies renovables a fi que el consum 
elèctric de Catalunya provingui en un 50% l’any 2030 i en un 100% l’any 2050 
de fonts renovables prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d’origen 
renovable als centres de consum.”

L’actual  model  energètic,  basat  en  projectes  centralitzats,  en  una  llarga 
distribució  i  dependent  dels  combustibles  fòssils,  és  un  model  totalment 
insostenible i ens porta al col·lapse econòmic. Alhora, aquests models caducs 
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no ajuden a  combatre  la  crisis  climàtica  existent,  sinó  que contribueixen  al 
desastre planetari que l’escalfament global està ocasionant. 
L’oligopoli energètic espanyol boicoteja sistemàticament la transició energètica 
necessària i urgent cap a un model sostenible basat en l’estalvi i l’eficiència,  
basat en l’ús de fonts 100% renovables i la generació distribuïda i de proximitat.  
En aquest sentit, cal destinar una part dels Fons Next Generation a accelerar la 
transició energètica impulsant la creació de Comunitats Energètiques Locals, 
invertint en mecanismes per augmentar la generació d’energia renovable als 
nostres  pobles  i  ciutats  i  combatent  els  oligopolis  mitjançant  la  creació 
d’empreses  públiques  d’energia  a  Catalunya  i  a  l’Estat.  Avui,  és  del  tot 
imprescindible impulsar aquest canvi  de model energètic i  fer-ho de manera 
urgent. 

Les línies de Molt Alta Tensió formen part d’un model energètic obsolet que 
impera al nostre país.  Un model fet  a mida de les multinacionals del sector 
elèctric  que  ha  contemplat  com  a  única  possibilitat  la  utilització  de  grans 
infraestructures,  tant  de  generació  com  de  transport,  en  detriment  de  la 
generació  distribuïda  i  de  proximitat  que  constitueix  l’alternativa  d’un  model 
sostenible. La construcció de qualsevol interconnexió per distribuir energia de 
llarga distància suposa un endarreriment fatal tant en l’aplicació de programes 
d’eficiència i estalvi energètic com en la implantació de les energies renovables, 
i son contràries al que recull l’esperit de les directives europees i dels mateixos 
Objectius de Desenvolupament Sostenible que ens marca l’Agenda 2030 de 
l’ONU. 

Cal engegar un Pla Energètic basat en la gestió de la demanda de l’energia i 
que posi fi al l’actual malbaratament energètic. Els eixos fonamentals del qual 
siguin l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació distribuïda i de proximitat 
amb  energies  netes  i  renovables.  De  tal  manera  que  es  pugui  assolir  un 
sistema  energètic  sostenible  que  sigui  econòmicament  eficaç,  socialment 
equitatiu,  ecològicament  sa  i  culturalment  acceptable.  Un  sistema lliure  per 
complet  del  perill  que  suposa  l’energia  nuclear  i  de  la  dependència  actual 
respecte  als  combustibles  fòssils.  Només  un  sistema  energètic  distribuït, 
eficient,  net  i  renovable  serà  capaç de fer  a  Catalunya  independent  de  les 
energies  brutes  i  permetrà  aprofitar  els  béns  comuns  energètics  amb 
tecnologies netes i al servei de les pròpies comunitats.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a denegar l’autorització de totes les noves 
peticions de noves línies de Molt Alta Tensió a Catalunya fins sempre i quan 
aquestes no hagin estat pactades amb la totalitat del territori ni s’hagi fet una 
avaluació rigorosa dels seus impactes al territori. 
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SEGON.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya 
a treballar en el desplegament de projectes d’energies renovables de producció 
de proximitat als llocs de consum, que tinguin en compte els interessos de tots 
els territoris i agents implicats i que protegeixin les zones naturals, agrícoles i 
els espais forestals. 

TERCER.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya 
a generar espais de treball amb el mon local amb la intenció de donar veu i 
capacitat de participar en la presa de decisions al territori, especialment en els  
grans projectes, tant de producció com de distribució energètica. 

QUART.-  Instar  a  les  autoritats  competents  a  utilitzar  espais  antropitzats  a 
l’hora d’aprovar projectes de producció i distribució d’energies renovables, com 
a mesura per a protegir els espais naturals, agrícoles i forestals d’alt valor i  
minimitzar l’impacte paisatgístic i territorial dels mateixos. 

CINQUÈ.-  Instar  al  Govern  de  l’Estat  a  restringir  l’accés  als  programes de 
finançament derivats dels Fons Next Generation a aquells projectes energètics 
que  no  respectin  i  assumeixin  els  compromisos  respecte  a  l’emergència 
climàtica i els principis que promou l’Agenda 2030. 

SISÈ.-  Instar  al  Govern  de  l’Estat  a  impulsar  les  mesures  necessàries  per 
garantir als consumidors, el dret a produir, consumir, emmagatzemar i vendre 
la seva pròpia energia renovable, mitjançant l’autoconsum energètic individual i 
col·lectiu,  eliminant  les  barreres  existents.  Alhora,  s’establiran  els  sistemes 
adequats  per  garantir  la  participació  en  l’autoconsum  i  les  comunitats 
energètiques dels consumidors en situació de pobresa energètica per a poder-
se  beneficiar  de  la  reducció  del  consum  d’energia  i  de  preus  de 
subministrament més baixos.

SETÈ.-  Donar  trasllat  dels  presents  acords  als  Grups  Parlamentaris  del 
Congrés dels Diputats, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya,  
als  municipis  Catalans  afectats  per  la  proposta  de  construcció  de  la  MAT 
Valmuel-Begues i a les entitats municipalistes.

10.0.0 MOCIONS D'URGÈNCIA

Punt  10.0.0  corresponent  a  23:04:10  h  de  la  videoacta  
(http://mediateca.svh.cat/)

10.0.1.1 Aprovar la urgència de la present proposta de resolució

El President posa a votació la urgència de l’acord i el Ple per unanimitat de tots  
els seus membres presents acorda aprovar la urgència. 

http://mediateca.svh.cat/
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10.0.1.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x 
Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú Podem, de suport a la Marea Bàsica 
de Sant Vicenç dels Horts per una gestió digna de les targetes moneder. 
(M2412021000035)

S’hi adhereix a la present proposta de resolució el grup municipal Sant Vicenç 
en Comú Podem.

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

Expedient número:  M2412021000035 De suport a la Marea Bàsica de Sant 
Vicenç dels Horts per una gestió digna de les targetes moneder.
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts x Sant Vicenç, en suport a la Marea Bàsica de Sant Vicenç dels Horts per 
una gestió digna de les targetes moneder.

S'estan produint retards molt greus i injustificables en una gestió de caràcter 
rutinari com és el cas de les targetes moneder - amb les quals s'adquireixen 
aliments  de primera necessitat  -  que estan causant  un greu perjudici  a  les 
famílies mes vulnerables del  municipi.  Constantment -  no es tracta d'un fet 
puntual  -  estem rebent  trucades de famílies a les quals no se'ls  efectua la 
recàrrega de l'esmentada targeta de la qual depèn la seva alimentació, sense 
oferir-los cap alternativa.

La  desorganització  dels  serveis  de  l’ajuntament  fa  que  quan  la  persona 
responsable de recarregar les targetes està de vacances o de baixa mèdica; 
les  targetes  no  es  recarreguen,  i  les  famílies  que  depenen  d'elles  han  de 
realitzar, obligatòriament, una vaga de fam de llarga durada.

Com és que aquest govern no tenen previstes aquestes contingències?; fins 
quan  hauran  d'esperar  les  famílies  per  a  veure  recarregades  les  seves 
targetes?; quan arribin les pròximes vacances, les famílies vulnerables hauran 
de fer règim  per aprimar-se forçosament?.

Davant els gravíssims fets expressats per la Marea Bàsica i per tal que no es 
tornin a repetir,

El Ple NO acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer:  Aprovar la urgència del present acord en base a les consideracions 
exposades per la portaveu de Junts x Sant Vicenç.
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Segon:  Que  es  procedeixi  a  recarregar  immediatament  les  targetes  a  les 
famílies  a  les  quals  no  se'ls  ha  realitzat  aquesta  gestió  en  la  data  que  li  
corresponia.

Tercer: Que es compleixin escrupolosament els terminis de recàrrega, ja que 
d'això depèn la seva alimentació.

Quart: Que es tingui prevista, una persona substituta de la responsable de la 
recàrrega de les targetes moneder, a fi que no torni a passar la situació en la 
qual es troben persones vulnerables d'aquest municipi.

11.0.1 PRECS I PREGUNTES

Punt  11.0.1  corresponent  a  23:39:20  h  de  la  videoacta  
(http://mediateca.svh.cat/)

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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