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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 11/2021
Caràcter: ordinària
Data: 18 de novembre de 2021
Horari: de 19:04:01 a 22:26:55 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
FINA REINA MORALES
AGUSTÍN CERA RODRÍGUEZ
MARIA ELENA FERREIRO NIETO 
YOLANDA ARTIGAS BARBER
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  la 
interventora accidental la senyora Maria Rodríguez Barquero.

La sessió ha estat enregistrada en suport audiovisual mitjançant un sistema de 
Video-Acta.  Els  assumptes  debatuts,  les  opinions  emeses  pels  grups  o 
membres que haguessin intervingut en les deliberacions i incidències produïdes 
consten a l'arxiu audiovisual accedint a la web http://mediateca.svh.cat/ 

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

http://mediateca.svh.cat/
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*Donar  compte  de  l'expedició  de  la  credencial  per  part  de  la  Junta 
Electoral Central, en data 27 d'octubre de 2021, designant a la senyora 
Maria Elena Ferreiro Nieto, regidora d'aquest Ajuntament

* Presa de possessió al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts a la senyora Maria Elena Ferreiro Nieto

Corresponent a 19:04:38 h de la videoacta
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=38#

1. Al Ple municipal, en la sessió ordinària del 23 de setembre de 2021, es va 
donar compte de la renúncia del regidor, el Sr. Joaquim Simon Aymerich al seu 
càrrec.

2. Atès l’escrit de la Junta Electoral Central, de data 27 d’octubre de 2021, pel  
qual remeten la credencial de la regidora, la Sra. Maria Elena Ferreiro Nieto, 
per  estar  inclosa  a  la  candidatura  presentada  per  Junts  x  Sant  Vicenç 
(Vicentins pel Canvi + Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal) 
a les eleccions locals del 26 de maig de 2019, en substitució del Sr. Joaquim 
Simón Aymerich que ha renunciat al seu càrrec, i per renúncia prèvia de les 
persones  que  l’antecedeixen  per  ordre  de  col·locació  en  la  candidatura 
proclamada, la Sra. Victoria Escobar Moreno i el Sr. David Ruiz Gómez. 

4. Atès que la Sra. Maria Elena Ferreiro Nieto, 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 a la Sra. Maria Elena Ferreiro Nieto, que 
s’aixeca, de la fórmula establerta en l’art. 8.5 del Reglament Orgànic Municipal i  
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/regidora 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. La Sra. Sra. Maria Elena Ferreiro Nieto contesta a la pregunta del secretari 
accidental: 

“Prometo, per imperatiu legal”

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=38#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=38#
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7. La Sra. Maria Elena Ferreiro Nieto pren possessió del càrrec de regidora 
partir d’aquest moment.

Corresponent a 19:12:26 h de la videoacta
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=506#

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25 NOVEMBRE 2021

El proper dia 25 de Novembre de 2021, commemorem el Dia internacional per  
l’eliminació de la violència vers les dones i volem que totes les accions i actes 
que es generen al voltant d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La 
lluita per una vida lliure de violències és cada dia.

En  un  món  cada  cop  més  accelerat  i  canviant  hi  ha  estructures  que  es 
resisteixen, com són les causes que generen tots els tipus, formes i àmbits de 
les violències masclistes. Hi ha formes que evolucionen i altres que sorgeixen o 
es reconeixen, com així ha succeït amb la reforma 17/2020 de 22 de desembre 
que  modifica  i  amplia  la  llei  5/2008  del  24  d’abril,  de  dret  de  les  dones a  
l’eradicació de les violències masclistes.

Aquesta reforma introdueix noves formes de violència i nous àmbits com són: 
La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es 
defineix com aquella que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés 
a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i 
informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloenthi  
la  salut  sexual  i  reproductiva,  i  pot  impedir  o  dificultar  a  les dones prendre 
decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i  
les condicions en què es duu a terme.

La violència de segon ordre que consisteix en la violència física o psicològica, 
les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones 
que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que 
impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en 
situació de violència masclista.

La violència vicària que inclou qualsevol tipus de violència exercida contra les 
filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De manera 
que, a més de la violència directa que estan rebent aquestes filles i fills, en el  
context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, essent 
un atemptat contra la maternitat i la infància.

La  violència  digital  que  està  conformada  per  tots  els  actes  de  violència 
masclista i misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part 
o  totalment,  amb l’ús  de  tecnologies  de  la  informació  i  de  la  comunicació, 

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=506#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=506#
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plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de 
missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i  els 
drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics; 
reforcen  estereotips  masclistes;  danyen  la  dignitat  i  la  reputació;  atempten 
contra  la  privacitat  i  la  llibertat  d’obrar  de  la  dona;  li  causen  pèrdues 
econòmiques,  i  obstaculitzen  la  seva  participació  política  i  la  seva  llibertat 
d'expressió.

I aquesta violència masclista digital és al mateix temps un tipus i també un nou 
àmbit, i lamentablement és urgent treballar-hi perquè en totes les seves formes 
gaudeix  de  gran impunitat.  Segons diferents  estudis  com el  realitzat  per  la 
revista Píkara Magazine de 2018 i el de l’organització d’Amnistia Internacional 
de 2017 el 76% de les dones han canviat les seves conductes per por a patir  
ciberassetjament. El 26% decideix ignorar aquesta situació molt probablement 
perquè el sistema no està donant les respostes efectives que garanteixin la 
protecció  i  seguretat  que  necessiten  les  dones  que  pateixen  aquestes 
violències digitals.

No podem oblidar que les xarxes socials també són un instrument de suport  
mutu i  sororitat,  esdevenen una forma de denúncia i  visibilització de moltes 
formes de violència masclista. Cal potenciar les xarxes socials amb perspectiva 
feminista  perquè  esdevinguin  també  instruments  de  conscienciació  i 
supervivència dins el patriarcat.

També es reconeix la violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de 
les dones: la violència masclista que es produeix en espais de la vida pública i  
política,  com  les  institucions  polítiques  i  les  administracions  públiques,  els 
partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.

Disposem ara d’un instrument legal  més per treballar  contra la violència en 
l’àmbit institucional que són aquelles accions i omissions de les autoritats, el  
personal  públic i  els agents de qualsevol  organisme o institució pública que 
tinguin  per  finalitat  retardar,  obstaculitzar  o  impedir  l’accés  a  les  polítiques 
públiques i a l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei per a assegurar una 
vida  lliure  de  violència  masclista,  d’acord  amb  els  supòsits  inclosos  en  la 
legislació sectorial aplicable.

Per  últim  destacar  l’impacte  i  la  indignació  que  ens  generen  les  violències 
sexuals, que ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui 25N, volem reiterar 
tot el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar 
consentint que les dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per 
l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una 
societat  democràtica  i  lliure.  Les violències sexuals  atemptant  al  principi  de 
llibertat  individual.  En aquest  sentit  la  Llei  17/2020 recull  per  primer  cop la 
definició  de  consentiment  sexual,  definint-lo  com  la  voluntat  expressa, 
emmarcada en la  llibertat  sexual  i  en  la  dignitat  personal,  que dona pas a 
l'exercici  de pràctiques sexuals i  l’avala.  La prestació d’aquest consentiment 
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s’ha de fer des de la llibertat, ha romandre durant tota la pràctica sexual. No hi  
ha consentiment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que 
directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la 
voluntat de la dona.

Tot i avançar en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes 
queda un llarg camí en la conscienciació social de les mateixes, perquè dins el  
ventall  de  reaccions  la  negació  i  l’actitud  defensiva  continua  sent  la  més 
habitual per part dels homes. Però avui volem emfatitzar totes aquelles accions, 
individuals i comunitàries, que són fonamentals en l’eradicació de les violències 
masclistes.  Aquelles  que constitueixen font  de  suport  i  resiliència  per  a  les 
supervivents,  aquelles  que demostren compromís  i  implicació,  aquelles  que 
demostren coratge i  ètica,  que acompanyen des de l’autodeterminació i  fan 
sentir  a  les  supervivents  que “no  estan soles”,  abans,  durant  i  després  de 
qualsevol agressió masclista.

Per tant, cal articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests 
tipus de violències masclistes ja existents però ara identificades i emparades 
per la llei 17/2020, i dotar-nos d’instruments efectius per a combatre-les. Com 
ara el Nou protocol marc d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, 
que  articularà  els  circuits  des  de  la  comissió  més  local  fins  a  la  Comissió 
nacional.

Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de 
forma estructural, preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. 
Que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol dels espais i 
àmbits ha de ser l’eix de qualsevol societat democràtica i les institucions que la 
componen.

En les mans de totes les persones que formem aquesta societat està la dignitat 
d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal 
activar  i  connectar  el  sentiment  de  responsabilitat  en els  homes perquè de 
forma individual i col·lectiva assenyalin i s’allunyin de les conductes i actituds 
masclistes  pròpies  i  dels  seus  iguals.  Cal  desobeir  els  mandats  de  la 
masculinitat més tradicional i dominant que es retroalimenta molt sovint a les 
xarxes i espais digitals, i en tots els àmbits de la societat, necessitem generar 
nous  referents  per  construir  milers  de  masculinitats  responsables,  lliures, 
igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.

Només així, teixint aliances i complicitats podem construir un teixit comunitari i 
una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les  
dones i col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura 
dels afectes i les cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, 
en tots els àmbits de les nostres vides.
Com diu bell hooks “considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, 
per acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar és realitza des de la llibertat,  
la igualtat i el respecte.
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Per una vida lliure de violències masclistes!

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

1.0.1 Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de data 21 d'octubre 
de 2021

Corresponent a 19:21:56 h de la videoacta
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=1076#

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar l’acta de l’anterior sessió transcrita a tots els 
efectes legals.

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte al Ple de l’Ajuntament de data 18 de novembre de 
2021, d’acord amb l’article 207 del RD 2/2004, de 5 de març i d’acord amb 
l’article 22 de les Bases d’Execució de l’Ajuntament de l’exercici 2021, de 
l’estat d’execució del pressupost municipal del tercer trimestre de 2021, 
segons llistats annexos.

Corresponent a 19:23:01 h de la videoacta
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=1141#

3.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

3.0.1 Incorporació al patrimoni municipal de la resta de la finca 5196 de 
Sant Vicenç dels Horts, per cessió obligatòria  de vials derivades de la 
llicència d’obres 341/1972 (SC032021000006)

Corresponent a 19:29:27 h de la videoacta
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=1527#

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 13 vots a favor PSC-SVP 
(8), Cs (3) i SVCP (2) i l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) acorda aprovar 
la proposta de resolució transcrita a tots els efectes legals.

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=1527#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=1527#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=1141#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=1141#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=1076#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=1076#
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Expedient número: SC032021000006 Incorporació al patrimoni municipal de 
la resta de la finca 5196 de Sant Vicenç dels Horts, per cessió obligatòria de 
vials derivades de la llicència d’obres 341/1972. 
Tràmit relacionat: Incorporació al patrimoni municipal de la resta de la finca 
5196 de Sant Vicenç dels Horts, per cessió obligatòria de vials derivades de la  
llicència d’obres 341/1972.

Vist que a l’any 1972 es van atorgar un seguit de llicències a l’àmbit del carrer  
del Riu i carretera de Sant Boi, tal i com consta a l’expedient 341/1972, per a la 
construcció  d’habitatges,  condicionades,  expressament,  a  la  cessió  dels 
terrenys  destinats  a  espais  lliures  públics  previstos  a  l’ordenació  de  la  illa 
aprovada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  a realitzar les obres 
d’urbanització del clavegueram, aigua potable, enllumenat públic de l’interior de 
la parcel·la, voreres i pavimentació.

Vist que les construccions autoritzades per la llicència esmentada van tenir lloc 
a la finca registral  núm. 5196, de la qual posteriorment es van segregar les 
finques 5718, 5719, 5720 i 5721.

Un cop finalitzades les obres, va tenir lloc la divisió horitzontal, segregant-se les 
finques següents:

Aquestes  finques  segregades  s’identifiquen  com  els  números  21  (parcel·la 
cadastral  7431408DF1873A,  amb  243m2),  23  (parcel·la  cadastral 
7431407DF1873A,  amb 630 m2),  25  (parcel·la  cadastral  7431409DF1873A, 
amb 630 m2) i  27 (parcel·la  cadastral  7431410DF1873A,  amb 243 m2) del 
carrer del Riu de Sant Vicenç dels Horts.

Vist que no consta que s’hagi atorgat llicència municipal per a la parcel·lació 
d’aquest finca.

Atès  que  les  finques  resultants  de  la  divisió  horitzontal  estan  físicament 
envoltades  per  la  finca  original,  sense  que  en  aquests  moments  aquelles 
tinguin accés directe a cap vial de titularitat pública, sinó a través de la resta de 
l’esmentada finca 5196. L’accés dels habitatges de l’edificació es fa a través 
dels espais interiors, sense que aquests siguin accessibles per cap vial o pas 
de vianants de titularitat pública.

Actualment,  la  resta  de  la  finca  original  consta  registralment  a  nom  de  la 
societat  Hermanos  Escaler,  SA,  amb  NIF  A08323149.  D’acord  amb  la 
informació  del  Registre  Mercantil,  aquesta  societat  es  troba  dissolta  en 
aplicació de la disposició transitòria sisena de la Llei 19/1989.

Vist que segons informació del funcionari responsable de rendes, des de l’any 
1974 només tributen a nivell fiscal les finques segregades, constant la resta a 
nivell  cadastral  com a vial  públic. Aquesta ve avalada per la informació que 
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consta  a  la  cartografia  de  la  seu  electrònica  de  la  Direcció  General  del 
Cadastre, en la què només s’identifiquen aquestes finques segregades.

Vist  l’informe  de  l’arquitecte  municipal  adscrit  al  Departament  d’Urbanisme, 
Projectes i Obres Públiques que consta dintre de l’expedient.

Vist l’informe del Cap del Departament d’Espai Públic i Serveis Municipals, que 
consta dintre de l’expedient. 

Vist l’informe jurídic del secretari accidental de la Corporació que consta dintre 
de l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer. Incoar expedient per a la incorporació en el patrimoni municipal de la 
resta de la finca inscrita amb el número 5196 del Registre de la Propietat de 
Sant Vicenç dels Horts, la qual està actualment destinada a parc i via pública,  
per haver  estat omesa la cessió d’aquest terreny prèviament a l’inici  de les 
obres de construcció dels edificis d’habitatges que actualment consten com a 
finques segregades i dividides horitzontalment, d’acord amb el que disposa la 
part expositiva.

Segon.  Posar  de  manifest  el  present  expedient  a  la  mercantil  Hermanos 
Escaler, SA per a que en el  termini màxim de 10 dies des de la notificació 
d’aquest acord, o de la inserció del corresponent anunci en el Boletín Oficial del 
Estado en el cas que aquesta resulti infructuosa, pugui examinar l’expedient,  
al·legar, presentar els documents i aportar nous documents o justificacions que 
estimi adients.

Tercer. Notificar la present resolució a la mercantil Hermanos Escaler, SA.

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA

4.0.1  Aprovar  la  bonificació  potestativa  de  l'ICIO,  llicència 
OMA2021000008 als Serveis Territorials al Baix Llobregat del departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obres al CEIP Sant Jordi. 
(EC092021000012)

Corresponent a 19:38:19 h de la videoacta
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2059#

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2059#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2059#
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals.

Expedient  número: EC092021000012 Bonificació  potestativa  de  l'ICIO, 
llicència  OMA2021000008  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  bonificació  potestativa  de  l'ICIO,  llicència 
OMA2021000008  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obres al CEIP Sant Jordi.

El  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament  d’Educació  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  escrit  de  data  13  de  maig  de  2021, 
registre d’entrada 2021012020, sol·licita la bonificació prevista a l’ordenança 
fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

S’ha practicat la liquidació núm. R43251, i entre d’altres conceptes hi figura un 
import de 6.607,27 € en concepte d’ICIO.

L’article 7.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre 
Construccions, instal·lacions i Obres preveu una bonificació del 95 %: “per les 
construccions,  instal·lacions o  obres que siguin declarades d’especial  interès  o  
utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques  
o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. En el seu cas i amb independència de  
la bonificació que s’apliqui, també es podrà deduir de la quota liquida de l’impost,  
fins al  límit  d’aquesta,  l’import  satisfet  en concepte de taxa per atorgament de  
llicència urbanística.  Aquesta declaració correspondrà al  Ple de la Corporació i  
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria  
simple dels seus membres.”

Vist l’informe del departament d’Educació Municipal que consta a l’expedient, 
de data 2 de novembre de 2021.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.  Concedir  la bonificació de 6.607,27 € de l’Impost  de Construccions 
Instal·lacions i Obres de la llicència OMA2021000008, als Serveis Territorials al 
Baix Llobregat del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en 
base a l’article 7.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost 
sobre Construccions, instal·lacions i Obres.

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

5.0.1 Aprovació  de la  sisena addenda econòmica corresponent  al  curs 
2021-2022, relatiu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç  dels  Horts  i  l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
mitjançant el Departament d’Educació per al Pla Educatiu d’Entorn dels 
cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023. (CVIA2019000004)

Corresponent a 19:39:36 h de la videoacta
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2136#

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: CVIA2019000004, relatiu al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Departament  d'Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya per al Pla Educatiu d'entorn dels cursos 2019-2020 / 
2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023.
Tràmit relacionat: Aprovació de la sisena addenda econòmica corresponent al 
curs 2021-2022, relatiu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Educació per al Pla Educatiu d’Entorn dels cursos 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.

Al  curs  2007-2008  es  va  signar  el  primer  Conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d'Educació per al Pla Educatiu d'Entorn, 
comportant la consolidació i formalització del treball en xarxa iniciat als anys 
vuitanta.

A la sessió de Ple municipal del 18 de juliol de 2019 es va aprovar el darrer 
conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya  per  al  Pla  Educatiu  d'Entorn  dels  cursos  2019-2020,  2020-2021, 
2021-2022 i 2022-2023.

En  aquest  conveni  s’estableix  que  amb l’objecte  de  concretar  els  recursos 
humans i  econòmics, així  com regular la col·laboració i  coordinació entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pel que fa al  
Pla Educatiu d’Entorn, ambdues parts podran assignar, conjuntament, i d’acord 
amb  les  respectives  disponibilitats  pressupostàries,  recursos  econòmics 
concrets, mitjançant la subscripció d’una o més addendes a aquest Conveni.

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2136#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2136#
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El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i  l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts han subscrit cinc addendes a aquest conveni per tal de 
concretar la coordinació i la col·laboració entre ambdues administracions, i els 
recursos humans i econòmics destinats, la primera i la segona pel curs escolar 
2019-2020, i la tercera, la quarta i la cinquena pel curs escolar 2020-2021.

En data 17 de setembre de 2021, mitjançant registre d’entrada E2021025056, 
se’ns proposa la signatura de la sisena addenda econòmica al conveni, on es 
concreta una dotació econòmica per desplegar diferents actuacions durant curs 
escolar 2021-2022.

La  dotació  econòmica  de  la  sisena  addenda  es  desglossa  de  la  manera 
següent:

CONCEPTE IMPORT

Dotació ordinària 6.400,00 €

Dotació específica addicional
(Acció tutorial compartida i tallers postobligatòria)

5.700,00 €

Dotació específica addicional
(Pla Català d’Esport Escolar)

1.700,00 €

A l’addenda es concreta que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts farà una 
aportació mínima del 30% respecte de la dotació ordinària del  Departament 
d’Educació (1.920 €).

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

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

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

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar la sisena addenda econòmica corresponent al curs 2021-2022, 
al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
per al Pla Educatiu d’Entorn dels cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, i  
2022-2023, tot això d’acord amb el text de la minuta del 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 al conveni 
que  s’aprova  per  aquesta  Resolució,  la  qual  haurà  de  ser  retornada  pel 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament 
degudament  formalitzades  amb  les  signatures  dels  seus  representants,  i 
demanant-li  que  enviï  a  aquest  Ajuntament  certificació  acreditativa  del 
corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser adoptat per 
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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,  les  addendes  no  produirà 
efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants.

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

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

Cinquè. Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció

6.0.0 SERVEIS SOCIALS

6.0.1  Aprovar  l’adhesió  i  participació  en  el  programa “Servei  local  de 
Teleassistència” des de l’1 de maig del 2021 fins al 31 de desembre del 
2024, regulat a les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa 
“Servei local de Teleassistència - anys 2021-2024”. (PROG2021000003)

Corresponent a 19:42:22 h de la videoacta

http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2302#

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals. En la votació d’aquest punt es troba absent de la sala la Sra.  
Maria Elena Ferreiro Nieto, regidora del grup municipal JUNTSxSVH-ERC-AM. 

Expedient número: PROG2021000003 Aprovar l’adhesió i participació en el 
programa “Servei local de Teleassistència” des de l’1 de maig del 2021 fins al  
31  de  desembre  del  2024,  regulat  a  les  Bases  per  a  la  gestió  i 
desenvolupament del programa “Servei local de Teleassistència – anys 2021-
2024”. 

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2302#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2302#
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Tràmit relacionat: Aprovar l’adhesió i participació en el programa “Servei local 
de Teleassistència” des de l’1 de maig del 2021 fins al 31 de desembre del 
2024,  regulat  a  les  Bases per  a  la  gestió  i  desenvolupament  del  programa 
“Servei local de Teleassistència - anys 2021-2024”.

El  Servei  Local  de  Teleassistència  de  la  Diputació  de  Barcelona  és  una 
prestació  garantida  de  la  Cartera  de  Serveis  Socials  de  Catalunya,  sota 
l'epígraf de Serveis de les tecnologies de suport i cura. Es tracta d'un servei 
d'atenció  domiciliària  que  garanteix  la  seguretat  i  dóna  tranquil·litat  i  
acompanyament, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, a persones que 
poden estar en situació de risc o fragilitat per raons d'edat, aïllament social, 
solitud, salut i/o o dependència. 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials contempla la teleassistència 
com a un servei social bàsic de competència municipal. Així mateix, figura com 
a  una  prestació  garantida  a  la  Cartera  de  Serveis  Socials  2010-2011  del 
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, i  per tant exigible com a dret subjectiu. També ho recull com un 
servei la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció d’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, en l’actualitat en el municipi  
son beneficiaris del servei al voltant de 931. 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 3 
de  març  de  2017  va  aprovar  l’adhesió  a  les  “Bases  per  a  la  Gestió  i  
Desenvolupament del Programa “Servei Local de Teleassistència” per als anys 
2017 i 2018, publicades en data 8 d’abril de 2016.

En data 29 de novembre de 2018 la  Diputació  de Barcelona va aprovar  la 
pròrroga, des de l’1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2020, de les  
“Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència”, 
aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 
data 31 de març de 2016 (BOPB de 8 d’abril de 2016).

En data 17 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga 
de l’adhesió a les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència”, per als anys 2019 i 2020. 

En data 28 de maig de 2020 la Diputació de Barcelona va aprovar la pròrroga 
des de l’1 de gener i fins el 30 d’abril de 2021 de les “Bases per a la Gestió i  
Desenvolupament del Programa de Teleassistència”, aprovades per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 31 de març de 2016 
(BOPB de 8 d’abril de 2016) i prorrogades, fins el 31 de desembre de 2020 per 
acord de la Junta de govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada 
el 29 de novembre de 2018 (BOPB 11 de desembre de 2018).



Ple 18/11/2021

En data 17 de setembre de 2021 de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar 
la pròrroga des de l’1 de gener i fins el 30 d’abril de 2021 de les “Bases per a la 
Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència”.

Vist la memòria de la cap del departament de Serveis Socials on justifica la 
necessitat  de  l’adhesió  i  participació  en  el  programa  “Servei  local  de 
Teleassistència” des de l’1 de maig del 2021 fins al 31 de desembre del 2024, 
regulat a les Bases per a la gestió i  desenvolupament del programa “Servei 
local de Teleassistència – anys 2021-2024”. 

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  l’adhesió  i  participació  en  el  programa  “Servei  local  de 
Teleassistència” des de l’1 de maig del 2021 fins al 31 de desembre del 2024, 
regulat a les Bases per a la gestió i  desenvolupament del programa “Servei 
local de Teleassistència – anys 2021-2024” (BOPB 17 de juny de 2020) i la 
seva  modificació  aprovada  per  la  Diputació  de  Barcelona  (BOPB  17  de 
novembre de 2020), amb una vigència des de l’1 de maig de 2021 fins el 31 de 
desembre de 2024, podent ser prorrogades de forma expressa per un període 
de fins a quatre anys addicionals.

Segon.- Aprovar una despesa econòmica pel concepte programa “Servei local
de Teleassistència” a favor de la Diputació de Barcelona, des de l’1 de maig del 
2021 fins al 31 de desembre del 2021 , per un import total de 44.630,97€ que 
es consignarà a la partida pressupostària 21 400 2310 461: Teleassistència.

Tercer.- Aprovar el compromís de consignació pressupostària per un import de 
de 65.000,00€ per cadascun dels exercicis 2022, 2023 i 2024.
Quart.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

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

6.0.2 Aprovar l’adjudicació del contracte del servei d'atenció domiciliària 
(SAD). (CTOH2021000004)

Corresponent a 19:48:17 h de la videoacta

http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2657#

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2657#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=2657#
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per 19 vots a favor PSC-SVP 
(8), JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i Cs (3) i l’abstenció de SVCP (2) acorda aprovar 
la proposta de resolució transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número: CTOH2021000004 Contractació, mitjançant procediment 
obert harmonitzat, del servei d'atenció domiciliària (SAD). 
Tràmit  relacionat: Aprovar  l’adjudicació  del  contracte  del  servei  d'atenció 
domiciliària (SAD).

Per acord de Ple municipal de data 20 de maig de 2021, es va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, per 
a  l’adjudicació  del  contracte  del  servei  d'atenció  domiciliària  (SAD),  per  un 
import màxim de 1.287.724,12 €, més 51.508,96 € de la quota d’IVA, fent un 
total de 1.339.233,08 € IVA inclòs.

Vist que, d’acord amb la proposta emesa per la mesa de contractació, l’òrgan 
de contractació va enviar requeriment de data 1 d’octubre de 2021 a l’empresa 
ABD Associació Benestar i  Desenvolupament per tal que en un termini de 5 
dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut el requeriment, aportés 
G1 b. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional;  G3. 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte, G.5. 
Assegurança i document acreditatiu del dipòsit a la tresoreria municipal de la 
garantia definitiva per import  de 64.386,21 € corresponent al  5% de l’import 
d’adjudicació. 

En temps i forma l’empresa ABD Associació Benestar i Desenvolupament ha 
dipositat  a  la  Tresoreria  Municipal,  la  corresponent  garantia  per  import  de 
64.386,21 €, i ha aportat la documentació requerida.

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  l’adjudicació  del  contracte  del  servei  d'atenció  domiciliària 
(SAD), a favor de l’empresa ABD Associació Benestar i Desenvolupament per 
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un import màxim per l’any de contracte de 1.287.724,12 €, més 51.508,96 € de 
la quota d’IVA, fent un total de 1.339.233,08 € IVA inclòs.

Segon.- Facultar a la senyora Mireia Vergés Rosell, primera Tinenta d’Alcaldia 
de  l’Ajuntament,  perquè  en  nom i  representació  de  la  Corporació  signi  els 
documents que siguin necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 

Tercer.-  Notificar  a  l’adjudicatari  el  present  acord  d’adjudicació  per  tal  de 
formalitzar el  contracte no abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es 
remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.

Quart.-  Publicar aquest acord d’adjudicació definitiva al  DOUE i  al  perfil  del 
contractant, comunicar-ho al departament d’Intervenció i donar trasllat a la resta 
d’empreses que han participat en el  procediment juntament amb la resta de 
documents previst a l’article 151 de la LCSP.

7.0.0 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

7.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant 
Vicenç  dels  Horts  i  els  Ajuntaments  de  Viladecans,  Esplugues  de 
Llobregat,  Gavà  i  Sant  Joan  Despí  amb  l’Institut  Marocain  de 
Développement Local Imadel pels anys 2021-2024. (CVIA2021000022)

Corresponent a 19:59:25 h de la videoacta

http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=3325#

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: CVIA2021000022, relatiu al conveni de col.laboració entre 
l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  els  Ajuntaments  de  Viladecans, 
Esplugues de Llobregat,  Gavà i  Sant Joan Despí amb l’Institut Marocain de 
Developpement Local Imadel pels anys 2021-2024.

Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  els  Ajuntaments  de  Viladecans,  Esplugues  de 
Llobregat, Gavà i Sant Joan Despí amb l’Institut Marocain de Développement 
Local Imadel pels anys 2021-2024.

La  xarxa  de  municipis  del  Baix  Llobregat  conformada pels  Ajuntaments  de 
Viladecans, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí i Sant Vicenç del 
Horts, amb el suport inicial de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament del  

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=3325#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=3325#
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Servei  de  Relacions Internacionals  de  la  Diputació  de  Barcelona,  ha  vingut 
desenvolupant amb el Programa JUSUR una línia de cooperació tècnica directa 
en la gestió de polítiques públiques des de 2010, amb la Xarxa de Marràqueix 
(Marroc),  coordinada  per  l’Institut  Marroquí  de  Desenvolupament  Local 
(IMADEL)  i  formada  pels  Districtes  de  Guéliz  i  Ménara,  a  la  ciutat  de 
Marràqueix  i  els  municipis  de  Souihla,  Sid  Zouine,  Ait  Faska,  Sidi  Rahal,  
Zamrane, Oulad Aarad Al Ataouia i Ait Ourir.

Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració pel 
que fa a la renovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
els  Ajuntaments  de  Viladecans,  Gavà,  Esplugues de  Llobregat  i  Sant  Joan 
Despí per tal de dur a terme el projecte de Cooperació Internacional Ménara-
Jusur (Marràqueix).

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.
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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 que la  Llei  7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local  i  el  Decret 
Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen el deure de les Corporacions 
Locals  d’afavorir  el  desenvolupament  i  participació  de  les  Entitats  i/o 
Associacions. 

De conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei  38/2003, de 17 de 
novembre,  General  de  Subvencions  on  queden  regulats  els  convenis  de 
col·laboració,  i  l’article  22.2.c),  que  estableix  la  possibilitat,  de  concedir 
directament  ajuts,  quan  concorrin,  entre  d’altres,  raons  d’interès  social, 
econòmic o humanitari que dificultin una convocatòria pública.

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i  els Ajuntaments de Viladecans, Esplugues de Llobregat,  Gavà i 
Sant Joan Despí amb l’Institut Marocain de Developpement Local Imadel pels 
anys  2021-2024, tot  això d’acord amb el  text  de la  minuta del  conveni  que 
s’adjunta a l’acord.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 6.000 € per a l’exercici 
2021 i aprovar el compromís de consignació pressupostària per un import de 
6.000 € per a l’exercici 2022, 2023 i 2024.

Tercer.  Notificar  aquesta  resolució  als  Ajuntaments  de  Viladecans,  Gavà, 
Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí, adjuntant-los-hi amb la notificació el 
conveni que s’aprova per aquesta Resolució, el qual haurà de ser retornat pels 
esmentats Ajuntaments a aquest Ajuntament degudament formalitzat amb les 
signatures dels respectius alcaldes i alcaldesses, i de la persona titular de la 
secretaria  de  l’Ajuntament,  i  demanant-los  que  enviïn  a  aquest  Ajuntament 
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certificació acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa, que 
haurà de ser adoptat per l’òrgan competent, referent a l’acceptació per part de 
les corresponents Corporacions del text del conveni en tots els seus termes, 
significant  als  citats  Ajuntaments 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 el conveni de col·laboració al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), per aplicació del que disposa l’article 112.2 de 
la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques, així com un anunci de referència sobre l’aprovació i  
signatura d’aquest conveni a DOGC. 

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

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

8.0.0 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

8.0.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació 
del  servei  públic  de  transport  col·lectiu  urbà  de  viatgers  en  aquest 
municipi. (CVIA2019000011)

Corresponent a 20:01:34 h de la videoacta 

http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=3454#

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: CVIA2019000011 Subrogació a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona de l’actual contracte regulador del servei de gestió de servei públic 
en modalitat  de gestió interessada de transport  col·lectiu de viatgers a Sant 
Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Aprovació  de  la  subrogació  a  l'Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona de l’actual contracte regulador del servei de gestió de servei públic 

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=3454#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=3454#
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en modalitat  de gestió interessada de transport  col·lectiu de viatgers a Sant 
Vicenç dels Horts.

És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració 
entre  l’Àrea Metropolitana  de Barcelona i  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç dels 
Horts  amb  motiu  de  la  subrogació  de  l’AMB  en  la  posició  d’administració 
contractant en l’actual contracte regulador del servei de gestió de servei públic 
en modalitat  de gestió interessada de transport  col·lectiu de viatgers a Sant 
Vicenç dels Horts.

Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda la competència sobre 
els  serveis  de  transport  públic  col·lectiu  urbà  de  viatgers  que  discorren 
íntegrament pels municipis del  seu àmbit  territorial,  entre els quals figura el 
municipi de Sant Vicenç dels Horts, de conformitat amb l’article 14.B de la Llei  
31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Atès que en data 17 de novembre de 2015, es va formalitzar un conveni entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
mitjançant el qual l’Àrea Metropolitana de Barcelona va efectuar un encàrrec o 
encomana de gestió a favor de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la 
finalitat de completar el procés de licitació i adjudicació i de gestió del contracte 
de transport urbà de viatgers al precitat municipi, en virtut dels Plecs aprovats 
pel Ple municipal de data 15 d’octubre de 2015 (BOPB del 22 d’octubre de 
2015). 

Atès que en data 21 de juliol de 2016, el Ple municipal va aprovar l’adjudicació  
del contracte de gestió de servei públic en modalitat de gestió interessada de 
transport col·lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts a favor de l’empresa 
Soler i Sauret, S.A.

Atès que en data 15 de setembre de 2016, la representació de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i de l’empresa Soler i Sauret, S.A., respectivament, van 
formalitzar  el  contracte  regulador  del  servei  de  gestió  de  servei  públic  en 
modalitat de gestió interessada de transport col·lectiu de viatgers a Sant Vicenç 
dels Horts, amb una durada de 10 anys, prorrogables per una única vegada per 
5 anys més.

Atès que mitjançant acta subscrita entre la representació de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Soler i Sauret, S.A.,  
respectivament,  es  va  constatar  que  en  data  4  de  febrer  de  2017  es  va 
formalitzar l’inici de la nova operativa de servei per al transport públic urbà a 
Sant Vicenç dels Horts, en base a allò establert en els Plecs de Prescripcions 
Tècniques i Econòmiques que regeixen el contracte de gestió de servei públic 
en modalitat  de gestió interessada de transport  col·lectiu de viatgers a Sant 
Vicenç  dels  Horts,  l’oferta  de  l’empresa  adjudicatària,  l’informe  d’avaluació 
tècnica dels criteris dependents d’un judici de valor, emès per encàrrec pels 



Ple 18/11/2021

serveis tècnics de la Direcció de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana i 
l’informe de data 3 de febrer de 2017, emès pel tècnic de Mobilitat.

Atès  que  les  Administracions  Públiques  poden  subscriure  convenis  de 
col·laboració en el marc de les previsions legals que regulen els principis que 
han de presidir les relacions interadministratives, contingudes fonamentalment 
al Títol Preliminar i a l’article 47 i següents de la Llei 40/2015 d’ 1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, al Capítol II del Títol VIII de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques 
de Catalunya, a l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, a l’art. 144 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de  Catalunya,  i  a  l’art.  303  i  següents  del  Reglament  d’Obres,  Activitats  i 
Serveis dels Ens Locals.

Vist la memòria justificativa emesa pel tècnic municipal de Mobilitat respecte la 
necessitat  i  conveniència  d’aprovar  el  present  conveni  de  col·laboració  i  el  
caràcter no contractual de l’activitat, que s’adjunta a l’expedient, en compliment 
de l’article 111 e la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
e les administracions públiques de Catalunya, així com l’article 47 a 53 e la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Atès la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
l’administració pública serveix amb l’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 e Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la possibilitat 
els ens locals d’establir  convenis sobre serveis locals o assumptes d’interès 
comú,  per  tal  d’instrumentar  fórmules d’assistència i  cooperació  econòmica, 
tècnica i administrativa.

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

Atès que l’article 112.2 e 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 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.



Ple 18/11/2021

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

La minuta del conveni correspon a l’import inicialment previst de 870.440,56 €, 
com a part del cost de l’actuació que correspon a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts,  que  serà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  122  4411  479 
Mobilitat: Concessió Transport Urbà del pressupost ordinari de despeses de la 
corporació.

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  la  memòria  justificativa  emesa  pel  tècnic  de  mobilitat  que  consta  a 
l’expedient.

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per portar a terme la subrogació 
de  l’AMB  en  la  posició  d’administració  contractant  en  l’actual  contracte 
regulador  del  servei  de  gestió  de  servei  públic  en  modalitat  de  gestió 
interessada de transport col·lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que s’adjunta a l’acord.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 870.440,56 €, com a 
part del cost de l’actuació que correspon a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, a càrrec de l’aplicació pressupostària 122 4411 479 Mobilitat: Concessió 
Transport Urbà del pressupost ordinari de despeses de la corporació.

Tercer.-  Notificar  aquesta  Resolució  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona, 
demanant-li,  que  enviï  a  aquest  Ajuntament  certificació  acreditativa  del 
corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser adoptat per 
l’òrgan competent referent a l’acceptació per part de la Diputació de Barcelona 
del text del conveni en tots els seus termes que, per aplicació del que disposa a 
l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, el conveni no produirà efectes 
fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants de les 
entitats participants.
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Quart.- Publicar íntegrament el conveni de col·laboració al Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona (BOPB), per aplicació del que disposa l’article 112.2 de 
la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques, així com un anunci de referència sobre l’aprovació i  
signatura d’aquest conveni al DOGC.

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

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

8.0.2 Aprovació del primer any de pròrroga o fins la formalització de la 
nova  concessió,  del  contracte  de  gestió  de  serveis  per  a  la  gestió  i 
explotació de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la 
via pública. (G0312015000003)

Corresponent a 20:20:57 h de la videoacta

http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=4617#

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

Expedient  número: G0312015000003 Contractació,  mitjançant  procediment 
obert no harmonitzat, de gestió de serveis per a la gestió i explotació de les 
zones  d'estacionament  regulat  amb  limitació  horària  a  la  via  pública  de 
l'Ajuntament. 
Tràmit relacionat: Aprovació del primer any de pròrroga o fins la formalització 
de  la  nova  concessió,  del  contracte  de  gestió  de  serveis  per  a  la  gestió  i 
explotació de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la via 
pública.

El  15  d’octubre  de 2015,  el  Ple  municipal  va  aprovar  el  Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP) juntament amb el seu Annex I, i el Plec de 
Prescripcions Tècniques (PPT) que regeixen la contractació  de la gestió de 
serveis per a la gestió i explotació de les zones d’estacionament regulat amb 
limitació horària a la via pública, així com l’inici de l’expedient de contractació 
mitjançant procediment obert, tramitació urgent. 

En data 22 de desembre de 2015, es va formalitzar el contracte i es va iniciar la 
prestació  de  la  gestió  de  serveis  per  a  la  gestió  i  explotació  de  les  zones 

http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=4617#
http://mediateca.svh.cat/watch?id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=4617#
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d’estacionament  regulat  amb  limitació  horària  a  la  via  pública,  a  favor  de 
l’empresa SABA Aparcamientos, SA per termini de 6 anys a comptar des de la 
data de la signatura del contracte, prorrogable de mutu acord, sense que la 
seva vigència, incloent la prorroga pugui excedir de vuit anys.

Vist l’informe emès per la consultora Àrea pública abogadas SLP, que s’adjunta 
a l’expedient.

Vist  l’informe emès pel  Cap de Mobilitat  i  Transport  Públic,  de  data  11 de 
novembre de 2021, que es transcriu a continuació:

“Assumpte:  Informe proposta aprovació del  primer  any de pròrroga o fins la  
formalització de la nova concessió, del contracte de gestió de serveis per a la  
gestió i explotació de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a  
la via pública. Expedient G0312015000003.

Javier Enríquez Latorre, Cap de Mobilitat i transport públic en referència a la voluntat  
d’aquest ajuntament de prorrogar per un termini d’un any o fins la formalització de la  
nova concessió, del contracte de gestió de serveis per a la gestió i explotació de les  
zones  d’estacionament  regulat  amb  limitació  horària  a  la  via  pública.  Expedient  
G0312015000003, informa: 

ANTECEDENTS:
El  15  d’octubre  de  2015,  el  Ple  municipal  va  aprovar  el  Plec  de  Clàusules  
Administratives  Particulars  (PCAP)  juntament  amb  el  seu  Annex  I,  i  el  Plec  de  
Prescripcions Tècniques (PPT) que regeixen la contractació de la gestió de serveis per  
a la gestió i explotació de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la  
via pública, així com l’inici de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert,  
tramitació urgent. 

En data 22 de desembre de 2015,  es va formalitzar  el  contracte i  es va iniciar  la  
prestació  de  la  gestió  de  serveis  per  a  la  gestió  i  explotació  de  les  zones  
d’estacionament regulat amb limitació horària a la via pública, a favor de l’empresa  
SABA Aparcamientos,  SA per  termini  de  6  anys  a  comptar  des  de  la  data  de  la  
signatura  del  contracte,  prorrogable  de  mutu  acord,  sense  que  la  seva  vigència,  
incloent la prorroga pugui excedir de vuit anys.

En data  26 d’octubre  de 2021 des del  departament  de mobilitat  i  transport  públic  
s’adreça correu electrònic a SABA Aparcamientos SA, com adjudicatària del contracte  
de serveis  per  a  la  gestió  i  explotació  de les  zones  d’estacionament  regulat  amb  
limitació horària a la via pública, en el que es s’informa de la voluntat de l’ajuntament  
de formalitzar prorroga del servei d’acord amb el que disposa al punt F de l’annex I del  
PCAP, per un termini d’un any o fins la formalització de la nova concessió. I demanant  
presentin una sol·licitud a través de registre per a la pròrroga de l'esmentat contracte  
pel  termini  indicat.  A  data  d’avui  l’empresa  adjudicatària  no  ha  presentat  aquest  
document.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
Continuïtat servei
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L’objectiu de l’Ajuntament és el garantir la rotativitat de l’estacionament de vehicles als  
carrers en que l’espai d’estacionament és més escàs o precisa de més alternança, en  
trobar-se  a  prop  de  centres  oficials  de  gestió  o  de  zones  comercials  e  que  
l’estacionament és un be reduït sobretot en les hores d’atenció al públic o d’obertura  
comercial, tot a canvi de pagament d’una taxa que varia segons el temps d’estada del  
vehicle en l’estacionament, segons es regula a l’ordenança municipal en vigor.

A tal efecte queda palesa la necessitat de prorrogar el contracte del servei de gestió i  
explotació de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la via pública,  
en vigor, fins l’adjudicació d’un nou contracte de concessió de serveis, degut a que  
l'ajuntament no ho pot fer amb mitjans propis perquè no disposa dels recursos humans  
per  realitzar  les  tasques  d’inspecció  i  control  de  l’estacionament  ni  disposa  dels  
mitjans i coneixements tècnics per realitzar la gestió de l’estacionament mitjançant els  
parquímetres existents i altra aplicació mòbil, així com del corresponent manteniment  
dels equips.

Nou contracte de concessió de serveis 
El departament de Mobilitat i transport públic està en fase de redacció dels nous Plecs  
tècnics i administratius, estudi econòmic, memòria i reglament del servei destinats a  
iniciar en el proper trimestre la nova licitació del contracte de gestió de serveis per a la  
gestió i explotació de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la via  
pública.

Per encàrrec de l’ajuntament la consultora Àrea pública abogadas SLp emet informe,  
que te per objecte l’anàlisi de la possibilitat d’acordar, per part de l’Ajuntament de Sant  
Vicenç del Horts, la pròrroga del contracte, i en el cas de que es pogués prorrogar en  
quines condicions es podria fer.

Justificació urgència
El contracte actual de serveis per la gestió i explotació de les zones d’estacionament  
regulat amb limitació horària a la via pública, adjudicat a SABA Aparcamientos SA, va  
ser  adjudicat  pel  Ple  municipal,  sent  aquest  òrgan  el  competent  per  aprovar  la  
prorroga que es proposa.

El contracte finalitza el proper dia 22 de desembre, i la data de celebració del Ple de  
desembre es preveu el dia 16, restant 4 dies hàbils des de la tramitació de l’aprovació  
per part del Ple municipal fins la finalització del contracte. 

El fet que l’empresa adjudicatària no hagi presentat petició formal en la que manifesta  
la seva voluntat de continuar amb el contracte, pot posar en risc la continuïtat del  
servei en cas que l’empresa presentés al·legacions a la proposta de pròrroga, degut a  
que  per  donar  resposta  l’ajuntament  ha  de  disposar  del  major  nombre  de  dies  
possibles abans de la finalització del contracte.

Així mateix en cas d’aprovació pel Ple municipal, caldrà disposar de temps suficient  
per  continuar  la  tramitació  i  donar  trasllat  a  l’empresa  adjudicatària  de  la  seva  
aprovació.

A tal efecte s’estima necessari que la tramitació de proposta a la comissió informativa  
d’aprovació de pròrroga es realitzi en el Ple de novembre de 2021. 
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Normativa aplicable al contracte (TRLCSP – LCSP)
En primer lloc cal determinar quina és la normativa aplicable al contracte, ja que el  
contracte va ser  licitat  a  l’any  2015 i  el  problema sobre la  pròrroga es planteja  el  
novembre del 2021, dos mesos abans de que finalitzin els sis anys del contracte. La  
Llei aplicable a l’any 2015 era el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  
pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).  
Posteriorment a l’any 2017 va ser aprovada la Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de  
Contractes del Sector Públic (LCSP) que va derogar el TRLCSP. 

En  la  Disposició  transitòria  primera  s’estableix  que  els  expedients  de  contractació  
iniciats abans de l’entrada en vigor de la LCSP es regiran per la normativa anterior, en  
aquest cas per la TRLCSP. 

“1.  Els  expedients  de  contractació  iniciats  abans  de  l'entrada  en  vigor  
d'aquesta  Llei  es  regiran  per  la  normativa  anterior.  A  aquest  efecte  
s'entendrà que els expedients de contractació han estat iniciats si s'hagués  
publicat  la  corresponent  convocatòria  del  procediment  d'adjudicació  del  
contracte.  En  el  cas  de  procediments  negociats  sense  publicitat,  per  a  
determinar el moment d'iniciació es tindrà en compte la data d'aprovació  
dels plecs.
2. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en  
vigor de la present Llei  es regiran, quant als seus efectes, compliment i  
extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la  
normativa anterior.
3. La present Llei serà aplicable als acords de rescat i als encàrrecs que es  
realitzin amb posterioritat a la seva entrada en vigor.”

Contradicció entre els Plecs i el contracte signat. Caràcter vinculant dels plecs. 
En la  clàusula  1.6  del  PCAP s’estableix  que els  prorrogues  del  contracte  vindran  
determinades pel termini establert a l’apartat F de l’Annex I. I que en cas d’acordar-se  
la pròrroga aquesta serà obligatòria pel contractista.

“1.6) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà la durada establerta a l’apartat F de l’annex I a comptar  
des de la signatura del contracte.

Les pròrrogues del contracte vindran determinades per termini establert a  
l’apartat  F  de  l’Annex  I.  En  cas  d’acordar-se  la  pròrroga  del  contracte,  
aquesta serà obligatòria per al contractista.” 

En a l’apartat F de l’Annex I, s’especifica que el contracte es podrà prorrogar d’any en  
any, fins a un màxim de dos anys:

“F. Durada del contracte.
Durada del contracte. La durada del contracte serà per un termini de sis  
anys comptats a partir de la data de formalització del contracte. 
Pròrrogues: Si, pròrrogues d’un any de durada cada una, fins a un màxim  
de dos anys.” 

En la  clàusula  quarta  del  contracte formalitzat  en data  22 de desembre  de 2015,  
s’indica  que segons l’establert  a  l’article  303.1  de TRLSCP,  el  contracte es podrà  
prorrogar  de  mutu  acord  sense  que  la  durada  de  la  seva  vigència,  incloses  les  
pròrrogues excedeixi dels 8 anys.

“Quart. Inici del contracte i termini d’execució.



Ple 18/11/2021

La durada del contracte serà per un termini de sis (6) anys comptats des de  
la signatura dels present contracte. La presentació dels servei s’iniciarà en  
el termini màxim de dos mesos des de la formalització del contracte en els  
termes indicats al plec de prescripcions tècniques. 
D’acord  amb  el  preveu  l’art  303.1  del  TRLCSP,  el  contracte  es  podrà  
prorrogar de mutu acord sense que la durada de la seva vigència, incloses  
les pròrrogues pugui excedir del vuit (8) anys.
L’esmentada pròrroga estarà subjecte al mutu acord i en conseqüència cas  
que  l’ajuntament  no  consideri  convenient  la  pròrroga  del  contracte  
l’adjudicatari no podrà reclamar danys, perjudicis o qualsevol altre tipus de  
despesa.” 

Com es detecta, respecte la pròrroga hi ha una previsió diferent vers el mutu acord de  
la pròrroga entre el que estableix el PCAP, Annex I, i el contracte signat entre les  
parts. 

Aquesta previsió de l’exigència de mutu acord per les pròrrogues no esta prevista ni  
en el PCAP ni en el PPT. Tampoc la remissió que es realitza en a la formalització a  
l’art 303.1 és aplicable en el nostre supòsit, ja que es refereix als contractes de serveis  
i no de concessió. 

Les previsions legislatives del contracte de concessió de serveis públics estan en el  
Capítol III dels 275 a 289 del TRLCSP.

Així  mateix  l’article  26  del  TRLCSP  estableix  que  el  contracte  no  podrà  incloure  
estipulacions que estableixin drets i obligacions per les parts diferents als previstos en  
els plecs.

“Art.  26.2.  El  document  contractual  no podrà  incloure  estipulacions  que  
estableixin drets i obligacions per a les parts diferents dels previstos en els  
plecs, concretats, en el seu cas, en la forma que resulti de la proposició de  
l'adjudicatari, o dels precisats en l'acte d'adjudicació del contracte d'acord  
amb l'actuat en el procediment, de no existir aquells.”

A més, cal posar de relleu que amb la presentació de l’oferta el licitador s’adhereix els  
Plecs tal com estableix l’art 145 del TRLCSP.

“Art. 145.1. Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se al que es  
preveu  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  i  la  seva  
presentació  suposa  l'acceptació  incondicionada  per  l'empresari  del  
contingut de la totalitat d'aquestes clàusules o condicions, sense excepció  
o cap reserva.”

La jurisprudència ha dit que el plec es llei del contracte, així com ho han dit també la  
doctrina i els tribunals de recursos contractuals i han destacat el caràcter obligatori i  
plenament  vinculant  dels  plecs  tant  per  l’òrgan  de  contractació,  com  per  tots  els  
licitadors i pel contractista.

En aquest mateix sentit de la prevalença dels Plecs sobre els altres documents resten  
determinades a les diferents resolucions i informes de juntes consultives:

- Resolució 130/2020 del Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la  
Junta de Andalucía.
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- Resolució 77/2015, de 3 de juny, del Tribunal Administrativo de la Contratación  
Pública de la Comunidad de Madrid.

- Informe de 3/2012 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Valencia, de 24 de maig. 

- Sentència 43/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de gener  
de 2019, rec. 737/2018. 

Per tant  de forma clara i  d’acord amb els principi  de transparència i  publicitat  que  
guien  tota  la  contractació  pública,  han  de  prevaldre  els  Plecs  sobre  els  altres  
documents, ja que aquest són els que han pogut conèixer els altre licitadors i en base  
a aquests han presentat o no les seves ofertes.

Obligatorietat de la pròrroga i condicions de la mateixa 
El TRLCSP preveu de manera expressa a l’art  23.2 i  amb caràcter general que el  
contracte  podrà  preveure  una  o  vàries  prorrogues  que  s’acordarà  per  l’òrgan  de  
contractació i serà obligatòria per l’empresari.

“Art. 23. 2. El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre  
que les seves característiques romanguin inalterables durant el període de  
durada d'aquestes i  que la  concurrència  per  a la  seva adjudicació  hagi  
estat realitzada tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos  
els períodes de pròrroga.La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació  
i  serà  obligatòria  per  a  l'empresari,  tret  que  el  contracte  expressament  
prevegi el contrari, sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les  
parts.”

Sobre la part en la que l’article 23.2 indica “tret que el contracte expressament prevegi  
el  contrari”,  cal  fer  esment  als  informes  emesos  per  les  Juntes  Consultives  on  
disposen que davant les contradiccions entre plecs de clàusules i contracte, preval el  
que diuen els plecs. En aquests casos es mencionen a:

- Informe nº 16/2016 de la Junta Consultiva de contractació administrativa de la  
comunitat autònoma d’Aragó.

- Informe  nº  18/12  de  20  de  novembre  de  2012  de  la  Junta  Consultiva  de  
contractació administrativa de l’Estat.

Segons l’exposat s’estima que la pròrroga dels contractes no és un element necessari  
en tots ells, però, perquè tingui lloc, hi ha d'estar prevista i ha de complir els requisits  
establerts a la Llei i en els Plecs. 

La introducció  o previsió  de pròrrogues als  contractes se supedita a l'obligació  de  
mantenir les característiques del contracte de què es tracti inalterables durant tota la  
seva vigència – abans i  després de les pròrrogues -;  així  com a l'obligació que la  
concurrència per a l'adjudicació del contracte hagi estat realitzada tenint en compte la  
durada màxima del contracte, incloses les pròrrogues. 

L'alteració de les característiques del contracte o la previsió d'una durada superior a la  
establerta al contracte comporta una modificació dels elements presos en consideració  
pels licitadors no adjudicataris que comporta, en darrera instància, un “falsejament” de  
la competència. Per això, la norma exigeix l’observança mínima d'aquest requisit. 
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L’activació  de  la  pròrroga  correspon  a  l’òrgan  de  contractació.  L'execució  de  les  
pròrrogues no depèn de la voluntat del contractista, sinó de l'acord exprés per part de  
l’òrgan  de  contractació.  En  aquest  sentit,  la  legislació  en  matèria  de  contractació  
pública ha previst tradicionalment no només la necessitat d'aprovació de l'acord per la  
Administració , sinó el caràcter obligatori que per a l'empresari en té. 

Així les coses, l'activació de la pròrroga opera de la mateixa manera que la resolució  
del contracte, és a dir, fins i tot per a aquells supòsits en què el procediment fos iniciat  
pel contractista, o fos aquest el que presentés una sol·licitud de pròrroga del contracte,  
no n'hi ha prou actuació perquè la pròrroga tingui lloc, sinó que cal l'adopció d'una  
resolució expressa per part de l’òrgan de contractació. 

La pròrroga acordada és obligatòria per al contractista. Tant l'article 23.2 del TRLCSP,  
com actualment en a l'article 29 de la Llei 9/2017 disposen que “la pròrroga s'acordarà  
per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari”. 

El que també queda clar és que l'acord de pròrroga ha de ser exprés. Així l'article 23.2  
del TRLCSP estableix que “sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les  
parts”. 

En  definitiva,  l'extensió  del  termini  originari  de  vigència  d'un  contracte  mitjançant  
l'aplicació de la pròrroga no té caràcter automàtic, sinó que requereix un acord exprés  
per l’òrgan de contractació, i és d’obligat compliemnt per part de l’epresari.

CONCLUSIONS:

Per tot  això,  d’acord als els antecedents abans esmentats i  els fonaments de dret  
assenyalats anteriorment, es proposa:

Primer.- Aprovar la urgència del present acord 
Segon.-  Acordar  la  pròrroga;  d’un  any  (del  22  de  desembre  de  2021  al  21  de  
desembre de 2022), o en cas que es produeixi  abans, fins la formalització del nou  
contracte  de  gestió  de  serveis  per  a  la  gestió  i  explotació  de  les  zones  
d’estacionament regulat amb limitació horària a la via pública, a favor de l’empresa  
SABA Aparcamientos SA.

Tercer.-  Notificar  el  present  acord  a  l’empresa  SABA  Aparcamientos  SA,  i  als  
departaments d’economia i policia local d’aquest Ajuntament.

No obstant això, l’òrgan competent de l’Ajuntament adoptarà l’acord que consideri més  
convenient.”

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Acordar la pròrroga; d’un any (del 22 de desembre de 2021 al 21 de 
desembre de 2022), o en cas que es produeixi abans, fins la formalització del  
nou contracte de gestió de serveis per a la gestió i  explotació de les zones 
d’estacionament  regulat  amb  limitació  horària  a  la  via  pública,  a  favor  de 
l’empresa SABA Aparcamientos SA.
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Segon.- Notificar el present acord a l’empresa SABA Aparcamientos SA, i als 
departaments d’Economia i Policia Local d’aquest Ajuntament.

9.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

9.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal  PSC – Sant 
Vicenç en positiu, amb motiu del 25 de novembre,  Dia Internacional de 
l'Eliminació de la Violència vers les Dones. (M2412021000037)

La present proposta de resolució queda retirada de l’ordre del dia. 

10.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

11.0.0 PRECS I PREGUNTES

Corresponent a 20:25:52 h de la videoacta
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NjYwNDJjYWYtODBhOC00ZjYyLTk4ZDAtYWMxMDY1ZTYxYjdl&start=4912#

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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