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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 1/2022
Caràcter: ordinària
Data: 20 de gener de 2022
Horari: de 19:05:00 a 23:30:00  h
Lloc: Telemàtica (Zoom)

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
YOLANDA ARTIGAS BARBER
MARIA ELENA FERREIRO NIETO
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.

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
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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 23 de desembre 
de 2021

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 de l’acord de la  Junta de Govern Local  de data 17 de 
desembre  de  2021,  d’aprovar  el  nomenament  com a  funcionari  interí  amb 
caràcter de màxima urgència al senyor VMGC, com a caporal de la Policia 
Local de Sant Vicenç dels Horts. (RH142021000162)

“Expedient número: RH142021000162 Nomenament caporal interí de la Policia 
Local de Sant Vicenç dels Horts amb caràcter de màxima urgència. 
Tràmit relacionat: Aprovar el nomenament com a funcionari interí amb caràcter de 
màxima urgència al senyor VMGC, com a caporal de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels Horts.

Atès que s’ha produït  una plaça vacant  de caporal  de la  Policia  Local  de Sant  
Vicenç  dels  Horts  en  data  1  de  setembre  de  2021  i  que  ha  tingut  lloc  amb 
posterioritat a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació que va tenir lloc per acord 
de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2021. 

Atès que la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts ha de continuar oferint servei 
d’acord amb les funcions atorgades per l’article 11 de la Llei  16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals de Catalunya.

Atesa la necessitat urgent i inajornable de disposar de personal que desenvolupi les 
funcions pròpies de caporal com a caps de torn per assignar la gestió diària dels 
torns de servei, distribució de tasques entre els agents sota el seu comandament 
directe,  control  presencial,  assignació  dels  recursos  operatius,  supervisió  dels 
serveis sobre el terreny i redacció dels documents policials, execució i transmissió 
de les directrius rebudes per part dels comandaments superiors, gestió de novetats i 
informacions  rellevants,  coordinació  efectiva  amb  altres  cossos  de  seguretat  o 
emissió d’informes de valoració sobre agents en pràctiques, entre d’altres.

Vist l’informe emès per l’Inspector cap del departament de seguretat ciutadana i 
protecció  civil,  pel  qual  justifica  la  urgència  i  inajornabilitat  de  la  proposta  de 
nomenament de caporal interí amb caràcter de màxima urgència al senyor Víctor 
Manuel Garcia Crespin, com a únic candidat que compleix els requisits específics 
establerts i amb l’experiència professional requerida. 
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Atès que la prestació de serveis en règim d’interí no pot constituir dret preferent per 
a l’accés a la condició de funcionari o funcionària de carrera del cossos de policia 
local.

Atès el què estableix l’article 38 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual  
s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es pot  
nomenar personal interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es 
tracti de la provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima urgència, que 
s’ha de fonamentar en la resolució de nomenament de l’òrgan competent que la 
confereixi. El temps màxim de serveis a prestar en virtut de nomenaments produïts 
de conformitat amb el punt anterior no pot excedir els tres mesos.

Atès  que  s’ha  programat  l’oferta  pública  d’ocupació  i  la  convocatòria  del 
procediment  legalment  establert  per  cobrir  aquesta  plaça  vacant  i  altres  de  la 
mateixa  categoria,  que  es  produiran  properament  per  jubilacions  voluntàries  i  
anticipades per l’activitat professional de la Policia Local.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos  Generals  de l’Estat  per  l’any 2021 que contempla en el  seu punt 
quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal temporal, 
ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte 
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.

Atès l’informe emès pel  cap de recursos humans i  organització que s’adjunta a 
l’expedient.

Vist  l’informe  de  la  Interventora  accidental  conforme  hi  ha  consignació 
pressupostària que consta a l’expedient.

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local  per  Decret  de  l’Alcaldia  2021LLDR000726  de  data  15  de  maig  de  2021, 
publicat en el  BOP de 25 de maig de 2021,modificat  pel  Decret  d'Alcaldia núm 
2021LLDR001280 de 20 de setembre de 2021, publicat en el BOP de 5 d'octubre 
de 2021, la Junta de Govern Local acorda:

ACORDS

Primer.-  Nomenar  com a  funcionari  interí  amb caràcter  de  màxima urgència  al 
senyor  Víctor  Manuel  García  Crespín,  a  la  plaça  número  62,  de  l’escala 
d’administració  especial,  subescala  serveis  especials,  caporal  i  adscriure’l 
provisionalment  al  lloc de treball  número 203 com a caporal  de la  policia  local,  
enquadrat en el grup de classificació C, subgrup C2, nivell de destinació 18 i amb 
una valoració de 285 punts, segons la valoració de llocs de treball,  classificat, a 
efectes administratius de caràcter econòmic, en el  grup C1, d'acord amb el  que 
estableix la normativa vigent en matèria de funció pública amb efectes del dia 18 de 
desembre  de  2021  i,  fins  a  la  cobertura  de  la  plaça  mitjançant  el  procediment 
selectiu corresponent, que en cap cas podrà superar els 3 mesos.
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Segon.- Aprovar la despesa de 894,86 € en concepte de diferències salarials entre 
categories i costos seguretat social.

Tercer.- Publicar aquesta contractació temporal al BOP i al DOGC i donar compte 
al ple municipal en la primera sessió que tingui, en compliment del que dicta l’article 
291.3 del Decret Legislatiu 2/2003.

Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada

Cinquè.-  Comunicar  aquest  acord  als  departament  de  Seguretat  Ciutadana, 
Sistemes d’informació, Economia i a les seccions sindicals.

2.0.2 Donar compte del decret 2021LLDR001810 de data 29 de desembre de 
2021, d’aprovar el nomenament com a funcionària en pràctiques a la senyora 
ILN, com agent de la Policia Local. (RH142021000176)

“Expedient  número:  RH142021000176  Nomenament  com  a  funcionària  en 
pràctiques a la senyora ILN, com agent de la Policia Local. 
Tràmit relacionat:  Aprovar el nomenament com a funcionària en pràctiques a la 
senyora ILN, com agent de la Policia Local. 

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

Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball d’agent de policia local depenent 
del departament de seguretat ciutadana, el qual es troba vacant, s’ocuparà aquest 
lloc de treball amb una persona aspirant d’aquesta convocatòria. 

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

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball  (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2021, preveu un lloc de 
treball d’agent de la policia local, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup 
C2, nivell de destinació 16 i amb una valoració de 285 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama funcional de la corporació per a destinar una persona a com agent de 
la policia local. 

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 
23 de juny de 2021, es van aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció  
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mitjançant el  sistema d’oposició lliure de 5 places d’agent de la policia local i  la 
creació d’una borsa de reposició. 

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb número CVE 202110095425 de data 12 de juliol de 
2021, l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb número 8459 de 
data 16 de juliol de 2021 i al Butlletí Oficial de l’Estat número 175 de data 23 de 
juliol de 2021. 

Les 5 places convocades d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts 
corresponent a les ofertes públiques d’ocupació de l’any 2020 i 2021, que establien 
que podrien ser augmentades en un 10% addicional abans del començament de les 
proves selectives, en el termes establerts a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 

Atès que s’ha produït una plaça vacant d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels  Horts  que  ha  tingut  lloc  amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’oferta  pública 
d’ocupació  i  abans  del  començament  de  les  proves  selectives,  l’Ajuntament  ha 
informat de l’augment d’una plaça més perquè el Tribunal pugui proposar a l’òrgan 
competent el nomenament de personal funcionari en pràctiques de les sis primeres 
persones millor classificades. 

Vista la proposta formulada pel Tribunal  qualificador a l’acta d’aquest procés de 
selecció, on es proposa el nomenament com a funcionari en pràctiques de les 6 
persones que han superat el procés de selecció. 

Atès el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març de mesures fiscals, financeres i  
administratives,  els  agents  de  l’escala  bàsica  es  classifiquen,  a  efectes 
administratius  de  caràcter  econòmic,  en  el  grup  C1,  segons  l’article  65  de 
l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals. 

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos  Generals  de l’Estat  per  l’any 2021 que contempla en el  seu punt 
quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal temporal, 
ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte 
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. 

Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el  
dret  d’accés  a  la  informació  pública,  garanteixen  la  transparència  relativa  a 
l’organització institucional i l’estructura administrativa concretament en relació a les 
convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els resultats dels processos selectius 
de provisió provisional i definitiva.
 
Vist  l’informe emès per  la Interventora accidental,  conforme existeix consignació 
pressupostària que consta a l’expedient. 
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Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització que s’adjunta i forma 
part de l’expedient. 

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2021LLDR000697 d'11 de maig de 2021, publicat en el  BOP de 19 de maig de 
2021, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2021LLDR001282 de 20 de setembre de 
2021, publicat en el BOP de 5 d'octubre de 2021

RESOLC: 

Primer.- Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el nomenament 
com a  funcionària  en  pràctiques  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala 
serveis especials, a la senyora Ibtissim Lhajji Nouali, com Agent de la Policia Local,  
a  la  plaça  número  270,  enquadrada  en  el  grup  de  classificació  C2,  nivell  de 
destinació 16, amb una puntuació de 245, segons el text refós de la relació de llocs 
de treball i adscriure’l al lloc de treball número 241 d’Agent de la Policia Local amb 
efectes del dia 3 de gener de 2022. 

Segon.-  Aprovar la despesa de 40.899,85.-€ en concepte de salaris i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció  
pública. 

Tercer.-  Per  adquirir  la  condició  de  funcionari  en  pràctiques  haurà  de  prestar 
jurament  o  promesa,  de  conformitat  amb allò  que estableix  el  Decret  Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta 
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució. 

Quart.-  Requerir  a  l’esmentat  senyor  que en el  termini  màxim de vint  dies,  els 
documents acreditatius de les condicions exigides a les bases de la convocatòria. 

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat, al portal de transparència i donar compte a la propera sessió del  
Ple de l’Ajuntament. 

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Setè.- Comunicar aquest acord als departaments de Seguretat Ciutadana, Sistemes 
d’informació, Economia i a les Seccions Sindicals.”

2.0.3 Donar compte del decret 2021LLDR001807 de data 29 de desembre de 
2021 de nomenament com a funcionària en pràctiques a la senyora VGC, com 
agent de la Policia Local. (RH142021000179)
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“Expedient  número:  RH142021000179  Nomenament  com  a  funcionària  en 
pràctiques a la senyora VGC, com agent de la Policia Local. 
Tràmit  relacionat:  Nomenament  com a  funcionària  en  pràctiques  a  la  senyora 
VGC, com agent de la Policia Local.

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

Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball d’agent de policia local depenent 
del departament de seguretat ciutadana, el qual es troba vacant, s’ocuparà aquest 
lloc de treball amb una persona aspirant d’aquesta convocatòria.

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

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball  (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2021, preveu un lloc de 
treball d’agent de la policia local, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup 
C2, nivell de destinació 16 i amb una valoració de 285 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama funcional de la corporació per a destinar una persona a com agent de 
la policia local.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 
23 de juny de 2021, es van aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció  
mitjançant el  sistema d’oposició lliure de 5 places d’agent de la policia local i  la 
creació d’una borsa de reposició.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb número CVE 202110095425 de data 12 de juliol de 
2021, l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb número 8459 de 
data 16 de juliol de 2021 i al Butlletí Oficial de l’Estat número 175 de data 23 de 
juliol de 2021.

Les 5 places convocades d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts 
corresponent a les ofertes públiques d’ocupació de l’any 2020 i 2021, que establien 
que podrien ser augmentades en un 10% addicional abans del començament de les 
proves selectives, en el termes establerts a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 
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Atès que s’ha produït una plaça vacant d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels  Horts  que  ha  tingut  lloc  amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’oferta  pública 
d’ocupació  i  abans  del  començament  de  les  proves  selectives,  l’Ajuntament  ha 
informat de l’augment d’una plaça més perquè el Tribunal pugui proposar a l’òrgan 
competent el nomenament de personal funcionari en pràctiques de les sis primeres 
persones millor classificades. 

Vista la proposta formulada pel Tribunal  qualificador a l’acta d’aquest procés de 
selecció, on es proposa el nomenament com a funcionari en pràctiques de les 6 
persones que han superat el procés de selecció. 

Atès l’esmentada acta del Tribunal qualificador de les 5 places convocades d’agent 
de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts corresponent a les ofertes públiques 
d’ocupació de l’any 2020 i 2021, establien que podrien ser augmentades en un 10% 
addicional abans del començament de les proves selectives, en el termes establerts 
a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Atès que s’ha produït una plaça vacant d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels  Horts  que  ha  tingut  lloc  amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’oferta  pública 
d’ocupació  i  abans  del  començament  de  les  proves  selectives,  l’Ajuntament  ha 
informat de l’augment d’una plaça més perquè el Tribunal pugui proposar a l’òrgan 
competent el nomenament de personal funcionari en pràctiques de les sis primeres 
persones millor classificades. 

Atès el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març de mesures fiscals, financeres i  
administratives,  els  agents  de  l’escala  bàsica  es  classifiquen,  a  efectes 
administratius  de  caràcter  econòmic,  en  el  grup  C1,  segons  l’article  65  de 
l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals.
 
Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos  Generals  de l’Estat  per  l’any 2021 que contempla en el  seu punt 
quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal temporal, 
ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte 
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. 

Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el  
dret  d’accés  a  la  informació  pública,  garanteixen  la  transparència  relativa  a 
l’organització institucional i l’estructura administrativa concretament en relació a les 
convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els resultats dels processos selectius 
de provisió provisional i definitiva.

Vist  l’informe emès per  la Interventora accidental,  conforme existeix consignació 
pressupostària que consta a l’expedient.
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Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització que s’adjunta i forma 
part de l’expedient.

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2021LLDR000697 d'11 de maig de 2021, publicat en el  BOP de 19 de maig de 
2021, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2021LLDR001282 de 20 de setembre de 
2021, publicat en el BOP de 5 d'octubre de 2021

RESOLC:

Primer.- Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el nomenament 
com a  funcionària  en  pràctiques  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala 
serveis  especials,  a  la  senyora  Vanessa  Galdeano  Carrasco,  com Agent  de  la 
Policia Local, a la plaça número 418, enquadrada en el grup de classificació C2, 
nivell de destinació 16, amb una puntuació de 245, segons el text refós de la relació  
de llocs de treball i adscriure’l al lloc de treball número 438 d’Agent de la Policia 
Local amb efectes del dia 3 de gener de 2022.

Segon.-  Aprovar la despesa de 40.899,85.-€ en concepte de salaris i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció  
pública.

Tercer.-  Per  adquirir  la  condició  de  funcionari  en  pràctiques  haurà  de  prestar 
jurament  o  promesa,  de  conformitat  amb allò  que estableix  el  Decret  Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta 
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució.

Quart.-  Requerir  a  l’esmentat  senyor  que en el  termini  màxim de vint  dies,  els 
documents acreditatius de les condicions exigides a les bases de la convocatòria.

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat, al portal de transparència i donar compte a la propera sessió del  
Ple de l’Ajuntament.

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Setè.- Comunicar aquest acord als departaments de Seguretat Ciutadana, Sistemes 
d’informació, Economia i a les Seccions Sindicals.”

2.0.4 Donar compte del decret 2021LLDR001808 de data 29 de desembre de 
2021 de nomenament com a funcionari  en pràctiques el  senyor  ACS,  com 
agent de la Policia Local. (RH142021000178)
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“Expedient  número:  RH142021000178  Nomenament  com  a  funcionari  en 
pràctiques el senyor ACS, com agent de la Policia Local. 
Tràmit  relacionat:  Nomenament com a funcionari  en pràctiques el  senyor  ACS, 
com agent de la Policia Local.

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

Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball d’agent de policia local depenent 
del departament de seguretat ciutadana, el qual es troba vacant, s’ocuparà aquest 
lloc de treball amb una persona aspirant d’aquesta convocatòria.

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

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball  (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2021, preveu un lloc de 
treball d’agent de la policia local, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup 
C2, nivell de destinació 16 i amb una valoració de 285 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama funcional de la corporació per a destinar una persona a com agent de 
la policia local.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 
23 de juny de 2021, es van aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció  
mitjançant el  sistema d’oposició lliure de 5 places d’agent de la policia local i  la 
creació d’una borsa de reposició.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb número CVE 202110095425 de data 12 de juliol de 
2021, l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb número 8459 de 
data 16 de juliol de 2021 i al Butlletí Oficial de l’Estat número 175 de data 23 de 
juliol de 2021.

Les 5 places convocades d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts 
corresponent a les ofertes públiques d’ocupació de l’any 2020 i 2021, que establien 
que podrien ser augmentades en un 10% addicional abans del començament de les 
proves selectives, en el termes establerts a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic.
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Atès que s’ha produït una plaça vacant d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels  Horts  que  ha  tingut  lloc  amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’oferta  pública 
d’ocupació  i  abans  del  començament  de  les  proves  selectives,  l’Ajuntament  ha 
informat de l’augment d’una plaça més perquè el Tribunal pugui proposar a l’òrgan 
competent el nomenament de personal funcionari en pràctiques de les sis primeres 
persones millor classificades.

Vista la proposta formulada pel Tribunal  qualificador a l’acta d’aquest procés de 
selecció, on es proposa el nomenament com a funcionari en pràctiques de les 6 
persones que han superat el procés de selecció.

Atès el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març de mesures fiscals, financeres i  
administratives,  els  agents  de  l’escala  bàsica  es  classifiquen,  a  efectes 
administratius  de  caràcter  econòmic,  en  el  grup  C1,  segons  l’article  65  de 
l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos  Generals  de l’Estat  per  l’any 2021 que contempla en el  seu punt 
quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal temporal, 
ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte 
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.

Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el  
dret  d’accés  a  la  informació  pública,  garanteixen  la  transparència  relativa  a 
l’organització institucional i l’estructura administrativa concretament en relació a les 
convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els resultats dels processos selectius 
de provisió provisional i definitiva.

Vist  l’informe emès per  la Interventora accidental,  conforme existeix consignació 
pressupostària que consta a l’expedient.

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

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2021LLDR000697 d'11 de maig de 2021, publicat en el  BOP de 19 de maig de 
2021, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2021LLDR001282 de 20 de setembre de 
2021, publicat en el BOP de 5 d'octubre de 2021 

RESOLC:

Primer.- Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el nomenament 
com  a  funcionari  en  pràctiques  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala 
serveis especials, al senyor Andrés Cano Sánchez, com Agent de la Policia Local, a 
la plaça número 356, enquadrada en el grup de classificació C2, nivell de destinació 
16, amb una puntuació de 245, segons el text refós de la relació de llocs de treball i  
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adscriure’l al lloc de treball número 397 d’Agent de la Policia Local amb efectes del  
dia 3 de gener de 2022.

Segon.-  Aprovar la despesa de 40.899,85.-€ en concepte de salaris i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció  
pública.

Tercer.-  Per  adquirir  la  condició  de  funcionari  en  pràctiques  haurà  de  prestar 
jurament  o  promesa,  de  conformitat  amb allò  que estableix  el  Decret  Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta 
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució.

Quart.-  Requerir  a  l’esmentat  senyor  que en el  termini  màxim de vint  dies,  els 
documents acreditatius de les condicions exigides a les bases de la convocatòria.

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat, al portal de transparència i donar compte a la propera sessió del  
Ple de l’Ajuntament.

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Setè.- Comunicar aquest acord als departaments de Seguretat Ciutadana, Sistemes 
d’informació, Economia i a les Seccions Sindicals.”

2.0.5 Donar compte del decret 2021LLDR001806 de data 29 de desembre de 
2021 d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques el senyor AVA, 
com agent de la Policia Local. (RH142021000174)

“Expedient  número:  RH142021000174  Nomenament  com  a  funcionari  en 
pràctiques el senyor AVA, com agent de la Policia Local. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionari  en  pràctiques  el 
senyor AVA, com agent de la Policia Local.

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

Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball d’agent de policia local depenent 
del departament de seguretat ciutadana, el qual es troba vacant, s’ocuparà aquest 
lloc de treball amb una persona aspirant d’aquesta convocatòria.

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

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball  (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2021, preveu un lloc de 
treball d’agent de la policia local, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup 
C2, nivell de destinació 16 i amb una valoració de 285 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama funcional de la corporació per a destinar una persona a com agent de 
la policia local.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 
23 de juny de 2021, es van aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció  
mitjançant el  sistema d’oposició lliure de 5 places d’agent de la policia local i  la 
creació d’una borsa de reposició.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb número CVE 202110095425 de data 12 de juliol de 
2021, l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb número 8459 de 
data 16 de juliol de 2021 i al Butlletí Oficial de l’Estat número 175 de data 23 de 
juliol de 2021.

Les 5 places convocades d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts 
corresponent a les ofertes públiques d’ocupació de l’any 2020 i 2021, que establien 
que podrien ser augmentades en un 10% addicional abans del començament de les 
proves selectives, en el termes establerts a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 

Atès que s’ha produït una plaça vacant d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels  Horts  que  ha  tingut  lloc  amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’oferta  pública 
d’ocupació  i  abans  del  començament  de  les  proves  selectives,  l’Ajuntament  ha 
informat de l’augment d’una plaça més perquè el Tribunal pugui proposar a l’òrgan 
competent el nomenament de personal funcionari en pràctiques de les sis primeres 
persones millor classificades. 

Vista la proposta formulada pel Tribunal  qualificador a l’acta d’aquest procés de 
selecció, on es proposa el nomenament com a funcionari en pràctiques de les 6 
persones que han superat el procés de selecció. 

Atès que el senyor Carles Nasarre Estiarte, primer candidat ha presentat la seva 
renúncia  voluntària  a  l’oferiment  pel  seu  nomenament  com  a  funcionari  en 
pràctiques, mitjançant instància de data 28 de desembre de 2021, amb número de 
registre general d’entrada E2021035270. 

Atès el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març de mesures fiscals, financeres i  
administratives,  els  agents  de  l’escala  bàsica  es  classifiquen,  a  efectes 



Expedient: M2412021000038 
X2021011051 ACCIÓ DE GOVERN

administratius  de  caràcter  econòmic,  en  el  grup  C1,  segons  l’article  65  de 
l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals. 

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos  Generals  de l’Estat  per  l’any 2021 que contempla en el  seu punt 
quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal temporal, 
ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte 
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. 

Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el  
dret  d’accés  a  la  informació  pública,  garanteixen  la  transparència  relativa  a 
l’organització institucional i l’estructura administrativa concretament en relació a les 
convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els resultats dels processos selectius 
de provisió provisional i definitiva. 

Vist  l’informe emès per  la Interventora accidental,  conforme existeix consignació 
pressupostària que consta a l’expedient. 

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

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2021LLDR000697 d'11 de maig de 2021, publicat en el  BOP de 19 de maig de 
2021, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2021LLDR001282 de 20 de setembre de 
2021, publicat en el BOP de 5 d'octubre de 2021

RESOLC:

Primer.- Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el nomenament 
com  a  funcionari  en  pràctiques  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala 
serveis especials, al senyor Antonio Valado Alonso, com Agent de la Policia Local, a 
la plaça número 67, enquadrada en el grup de classificació C2, nivell de destinació  
16, amb una puntuació de 245, segons el text refós de la relació de llocs de treball i  
adscriure’l al lloc de treball número 204 d’Agent de la Policia Local amb efectes del  
dia 3 de gener de 2022.

Segon.-  Aprovar la despesa de 40.899,85.-€ en concepte de salaris i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció  
pública.

Tercer.-  Per  adquirir  la  condició  de  funcionari  en  pràctiques  haurà  de  prestar 
jurament  o  promesa,  de  conformitat  amb allò  que estableix  el  Decret  Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta 
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució.
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Quart.-  Requerir  a  l’esmentat  senyor  que en el  termini  màxim de vint  dies,  els 
documents acreditatius de les condicions exigides a les bases de la convocatòria.

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat, al portal de transparència i donar compte a la propera sessió del  
Ple de l’Ajuntament.

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Setè.- Comunicar aquest acord als departaments de Seguretat Ciutadana, Sistemes 
d’informació, Economia i a les Seccions Sindicals.”

2.0.6 Donar compte del decret 2021LLDR001811 de data 29 de desembre de 
2021  de  nomenament  com a  funcionari  en  pràctiques  el  senyor  MSR com 
agent de la Policia Local. (RH142021000175)

“Expedient  número:  RH142021000175  Nomenament  com  a  funcionari  en 
pràctiques el senyor MSR com agent de la Policia Local. 

Tràmit  relacionat:  Nomenament com a funcionari  en pràctiques el  senyor  MSR 
com agent de la Policia Local. 

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

Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball d’agent de policia local depenent 
del departament de seguretat ciutadana, el qual es troba vacant, s’ocuparà aquest 
lloc de treball amb una persona aspirant d’aquesta convocatòria. 

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

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball  (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2021, preveu un lloc de 
treball d’agent de la policia local, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup 
C2, nivell de destinació 16 i amb una valoració de 285 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama funcional de la corporació per a destinar una persona a com agent de 
la policia local. 
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Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 
23 de juny de 2021, es van aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció  
mitjançant el  sistema d’oposició lliure de 5 places d’agent de la policia local i  la 
creació d’una borsa de reposició. 

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb número CVE 202110095425 de data 12 de juliol de 
2021, l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb número 8459 de 
data 16 de juliol de 2021 i al Butlletí Oficial de l’Estat número 175 de data 23 de 
juliol de 2021.

Les 5 places convocades d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts 
corresponent a les ofertes públiques d’ocupació de l’any 2020 i 2021, que establien 
que podrien ser augmentades en un 10% addicional abans del començament de les 
proves selectives, en el termes establerts a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 

Atès que s’ha produït una plaça vacant d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels  Horts  que  ha  tingut  lloc  amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’oferta  pública 
d’ocupació  i  abans  del  començament  de  les  proves  selectives,  l’Ajuntament  ha 
informat de l’augment d’una plaça més perquè el Tribunal pugui proposar a l’òrgan 
competent el nomenament de personal funcionari en pràctiques de les sis primeres 
persones millor classificades. 

Vista la proposta formulada pel Tribunal  qualificador a l’acta d’aquest procés de 
selecció, on es proposa el nomenament com a funcionari en pràctiques de les 6 
persones que han superat el procés de selecció. 

Atès el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març de mesures fiscals, financeres i  
administratives,  els  agents  de  l’escala  bàsica  es  classifiquen,  a  efectes 
administratius  de  caràcter  econòmic,  en  el  grup  C1,  segons  l’article  65  de 
l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals.
 
Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos  Generals  de l’Estat  per  l’any 2021 que contempla en el  seu punt 
quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal temporal, 
ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte 
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. 

Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el  
dret  d’accés  a  la  informació  pública,  garanteixen  la  transparència  relativa  a 
l’organització institucional i l’estructura administrativa concretament en relació a les 
convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els resultats dels processos selectius 
de provisió provisional i definitiva. 
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Vist  l’informe emès per  la Interventora accidental,  conforme existeix consignació 
pressupostària que consta a l’expedient. 

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

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2021LLDR000697 d'11 de maig de 2021, publicat en el  BOP de 19 de maig de 
2021, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2021LLDR001282 de 20 de setembre de 
2021, publicat en el BOP de 5 d'octubre de 2021 

RESOLC: 

Primer.-  Nomenar  com  a  funcionari  en  pràctiques  de  l’escala  d’administració 
especial,  subescala serveis especials,  al  senyor Manel Sánchez Rodríguez, com 
Agent  de  la  Policia  Local,  a  la  plaça  número  71,  enquadrat  en  el  grup  de 
classificació C2, nivell de destinació 16, amb una puntuació de 245, segons el text 
refós de la  relació  de llocs de treball  i  adscriure’l  al  lloc de treball  número 208 
d’Agent de la Policia Local amb efectes del dia 3 de gener de 2022. 

Segon.  Aprovar  la  despesa de 40.899,85.-€ en concepte de salaris  i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció  
pública. 

Tercer.-  Per  adquirir  la  condició  de  funcionari  en  pràctiques  haurà  de  prestar 
jurament  o  promesa,  de  conformitat  amb allò  que estableix  el  Decret  Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta 
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució. 

Quart.-  Requerir  a  l’esmentat  senyor  que en el  termini  màxim de vint  dies,  els 
documents acreditatius de les condicions exigides a les bases de la convocatòria. 

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat, al portal de transparència i donar compte a la propera sessió del  
Ple de l’Ajuntament. 

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Setè.- Comunicar aquest acord als departaments de Seguretat Ciutadana, Sistemes 
d’informació, Economia i a les Seccions Sindicals.”

2.0.7 Donar compte del decret 2021LLDR001809 de data 29 de desembre de 
2021 de nomenament com a funcionari  en pràctiques el  senyor  ASA,  com 
agent de la Policia Local. (RH142021000177)
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“Expedient  número:  RH142021000177  Nomenament  com  a  funcionari  en 
pràctiques el senyor ASA, com agent de la Policia Local. 
Tràmit  relacionat:  Nomenament com a funcionari  en pràctiques el  senyor  ASA, 
com agent de la Policia Local.

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

Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball d’agent de policia local depenent 
del departament de seguretat ciutadana, el qual es troba vacant, s’ocuparà aquest 
lloc de treball amb una persona aspirant d’aquesta convocatòria.

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

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball  (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2021, preveu un lloc de 
treball d’agent de la policia local, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup 
C2, nivell de destinació 16 i amb una valoració de 285 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama funcional de la corporació per a destinar una persona a com agent de 
la policia local.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 
23 de juny de 2021, es van aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció  
mitjançant el  sistema d’oposició lliure de 5 places d’agent de la policia local i  la 
creació d’una borsa de reposició.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb número CVE 202110095425 de data 12 de juliol de 
2021, l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb número 8459 de 
data 16 de juliol de 2021 i al Butlletí Oficial de l’Estat número 175 de data 23 de 
juliol de 2021.

Les 5 places convocades d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts 
corresponent a les ofertes públiques d’ocupació de l’any 2020 i 2021, que establien 
que podrien ser augmentades en un 10% addicional abans del començament de les 
proves selectives, en el termes establerts a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic.
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Atès que s’ha produït una plaça vacant d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels  Horts  que  ha  tingut  lloc  amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’oferta  pública 
d’ocupació  i  abans  del  començament  de  les  proves  selectives,  l’Ajuntament  ha 
informat de l’augment d’una plaça més perquè el Tribunal pugui proposar a l’òrgan 
competent el nomenament de personal funcionari en pràctiques de les sis primeres 
persones millor classificades.

Vista la proposta formulada pel Tribunal  qualificador a l’acta d’aquest procés de 
selecció, on es proposa el nomenament com a funcionari en pràctiques de les 6 
persones que han superat el procés de selecció.

Atès el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març de mesures fiscals, financeres i  
administratives,  els  agents  de  l’escala  bàsica  es  classifiquen,  a  efectes 
administratius  de  caràcter  econòmic,  en  el  grup  C1,  segons  l’article  65  de 
l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals.

Atès el contingut de l’article 19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos  Generals  de l’Estat  per  l’any 2021 que contempla en el  seu punt 
quatre que durant l’any 2021 no es procedirà a la contractació de personal temporal, 
ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte 
en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.

Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el  
dret  d’accés  a  la  informació  pública,  garanteixen  la  transparència  relativa  a 
l’organització institucional i l’estructura administrativa concretament en relació a les 
convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els resultats dels processos selectius 
de provisió provisional i definitiva.

Vist  l’informe emès per  la Interventora accidental,  conforme existeix consignació 
pressupostària que consta a l’expedient.

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

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2021LLDR000697 d'11 de maig de 2021, publicat en el  BOP de 19 de maig de 
2021, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2021LLDR001282 de 20 de setembre de 
2021, publicat en el BOP de 5 d'octubre de 2021

RESOLC:

Primer.- Aprovar la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat en el nomenament 
com  a  funcionari  en  pràctiques  de  l’escala  d’administració  especial,  subescala 
serveis  especials,  al  senyor  Antonio  Sánchez  Álvarez,  com Agent  de  la  Policia 
Local, a la plaça número 272, enquadrada en el grup de classificació C2, nivell de 
destinació 16, amb una puntuació de 245, segons el text refós de la relació de llocs 
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de treball i adscriure’l al lloc de treball número 328 d’Agent de la Policia Local amb 
efectes del dia 3 de gener de 2022.

Segon.-  Aprovar la despesa de 40.899,85.-€ en concepte de salaris i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció  
pública.

Tercer.-  Per  adquirir  la  condició  de  funcionari  en  pràctiques  haurà  de  prestar 
jurament  o  promesa,  de  conformitat  amb allò  que estableix  el  Decret  Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta 
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució.

Quart.-  Requerir  a  l’esmentat  senyor  que en el  termini  màxim de vint  dies,  els 
documents acreditatius de les condicions exigides a les bases de la convocatòria.

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat, al portal de transparència i donar compte a la propera sessió del  
Ple de l’Ajuntament.

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

Setè.- Comunicar aquest acord als departaments de Seguretat Ciutadana, Sistemes 
d’informació, Economia i a les Seccions Sindicals.”

2.0.8 Donar compte del decret 2022LLDR000008 de data 7 de gener de 2022 
d’aprovar el nomenament com a funcionària en pràctiques de la senyora NRA, 
com agent de la Policia Local. (RH142022000003)

“Expedient  número:  RH142022000003  Nomenament  com  a  funcionària  en 
pràctiques de la senyora NRA, com agent de la Policia Local. 
Tràmit relacionat:  Aprovar el nomenament com a funcionària en pràctiques de la 
senyora NRA, com agent de la Policia Local.

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

Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball d’agent de policia local depenent 
del departament de seguretat ciutadana, el qual es troba vacant, s’ocuparà aquest 
lloc de treball amb una persona aspirant d’aquesta convocatòria.

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

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball  (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2021, preveu un lloc de 
treball d’agent de la policia local, enquadrat en el grup de classificació C, subgrup 
C2, nivell de destinació 16 i amb una valoració de 285 punts, el qual és el previst a 
l’organigrama funcional de la corporació per a destinar una persona a com agent de 
la policia local.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 
23 de juny de 2021, es van aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció  
mitjançant el  sistema d’oposició lliure de 5 places d’agent de la policia local i  la 
creació d’una borsa de reposició.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb número CVE 202110095425 de data 12 de juliol de 
2021, l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb número 8459 de 
data 16 de juliol de 2021 i al Butlletí Oficial de l’Estat número 175 de data 23 de 
juliol de 2021.

Les 5 places convocades d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts 
corresponent a les ofertes públiques d’ocupació de l’any 2020 i 2021, que establien 
que podrien ser augmentades en un 10% addicional abans del començament de les 
proves selectives, en el termes establerts a l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 

Atès que s’ha produït una plaça vacant d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç 
dels  Horts  que  ha  tingut  lloc  amb  posterioritat  a  l’aprovació  de  l’oferta  pública 
d’ocupació  i  abans  del  començament  de  les  proves  selectives,  l’Ajuntament  ha 
informat de l’augment d’una plaça més perquè el Tribunal pugui proposar a l’òrgan 
competent el nomenament de personal funcionari en pràctiques de les sis primeres 
persones millor classificades. 

Vista la proposta formulada pel Tribunal  qualificador a l’acta d’aquest procés de 
selecció, on es proposa el nomenament com a funcionari en pràctiques de les 6 
persones que han superat el procés de selecció. 

Atès el que disposa la Llei 3/2015, de l’11 de març de mesures fiscals, financeres i  
administratives,  els  agents  de  l’escala  bàsica  es  classifiquen,  a  efectes 
administratius  de  caràcter  econòmic,  en  el  grup  C1,  segons  l’article  65  de 
l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals. 

Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el  
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dret  d’accés  a  la  informació  pública,  garanteixen  la  transparència  relativa  a 
l’organització institucional i l’estructura administrativa concretament en relació a les 
convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els resultats dels processos selectius 
de provisió provisional i definitiva. 

Vist  l’informe emès per  la Interventora accidental,  conforme existeix consignació 
pressupostària que consta a l’expedient. 

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

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2021LLDR000697 d'11 de maig de 2021, publicat en el  BOP de 19 de maig de 
2021, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2021LLDR001282 de 20 de setembre de 
2021, publicat en el BOP de 5 d'octubre de 2021 

RESOLC: 

Primer.-  Aprovar  el  nomenament  com  a  funcionària  en  pràctiques  de  l’escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, a la senyora Nuria Redondo 
Arribas, com Agent de la Policia Local, a la plaça número 272, enquadrada en el 
grup de classificació C2, nivell de destinació 16, amb una puntuació de 245, segons 
el text refós de la relació de llocs de treball i adscriure’l al lloc de treball número 328 
d’agent de la Policia Local amb efectes del dia 7 de gener de 2022. 

Segon.-  Aprovar la despesa de 40.899,85.-€ en concepte de salaris i  Seguretat 
Social amb el compromís de consignació pressupostària, corresponent a la duració 
del nomenament com a funcionari. A efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció  
pública 

Tercer.-  Per  adquirir  la  condició  de  funcionària  en  pràctiques  haurà  de  prestar 
jurament  o  promesa,  de  conformitat  amb allò  que estableix  el  Decret  Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta 
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació d’aquesta resolució. 

Quart.- Requerir a l’esmentada senyora que en el termini màxim de vint dies, els 
documents acreditatius de les condicions exigides a les bases de la convocatòria. 

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat, al portal de transparència i donar compte a la propera sessió del  
Ple de l’Ajuntament. 

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Setè.- Comunicar aquest acord als departaments de Seguretat Ciutadana, Sistemes 
d’informació, Economia i a les Seccions Sindicals.
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3.0.0 ALCALDIA

3.0.1 Aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs i càrrecs electes 
de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (EC072022000002)

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: EC072022000002 Codi de Conducta dels alts càrrecs i càrrecs 
electes de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovació inicial del Codi de Conducta dels alts càrrecs i càrrecs 
electes de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de 
conducta de llurs alts càrrecs. 

En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), 
integrada  per  la  Generalitat  de  Catalunya,  el  Consorci  Administració  Oberta  de 
Catalunya  (Consorci  AOC),  les  diputacions  de  Barcelona,  Girona,  Lleida  i 
Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un 
grup de treball  per elaborar un model  de codi  de conducta dels alts càrrecs de 
l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya. 

El grup de treball  esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts 
càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern 
a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les 
quals  s’han  de  regir,  que  inclouen,  a  més  d’uns  compromisos  generals,  els 
compromisos  en  relació  amb  els  conflictes  d’interessos  i  grups  d’interès  i  els 
compromisos en relació amb la ciutadania. 

El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país 
juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, 
l’adoptin  com  a  propi  introduint-hi,  si  escau,  les  modificacions  que  creguin 
necessàries. 

Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels 
alts càrrecs d’aquest ens local, així com per complir amb el mandat contingut a la 
Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i  
bon govern.

El Ple aprova l’adopció del següent:
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ACORDS

Primer.  Aprovar inicialment la proposta del Codi de Conducta dels alts càrrecs de 
l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels Horts,  segons el  text  que s’adjunta al  present 
acord. 

Segon.-  Sotmetre  a  informació  pública,  el  present  acord  i  el  text  del  Codi  de 
Conducta pel  termini  de trenta dies, a  fi  que s’hi  puguin presenta al·legacions i  
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de 
la Província,  al  Diari  Oficial  de la Generalitat,  a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al web municipal. 

Tercer. Un cop feta l’aprovacío definitiva del Codi de Conducta, en un termini de 20 
dies hàbils, es reunirà als grups polítics per determinar la composició i funcionament 
de la Comissió de Seguiment. El resultat d’aquestes reunions es sotmetran al Ple 
de la corporació. 

Quart.-  Disposar  que,  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació  ni  reclamació  durant  el  
termini d’informació pública i audiència als interessats, el Codi de Conducta que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la publicació i fer públic aquest Acord, el Codi  
de  conducta  i  els  reglaments  annexos  en  el  Portal  de  la  transparència  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de 
Governs Transparents de Catalunya.

4.0.0 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

4.0.1 Aprovar el Pla Municipal Director ODS (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible ) "Sant Vicenç dels Horts Agenda 2030". (PLAN2021000013)

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: PLAN2021000013 Pla Municipal Director ODS "Sant Vicenç 
dels Horts Agenda 2030". 
Tràmit  relacionat: Aprovar  el  Pla  Municipal  Director  ODS  (Objectius  de 
Desenvolupament Sostenible) "Sant Vicenç dels Horts Agenda 2030".

Vista  la  necessitat  d’aquest  Ajuntament  de  comptar  amb  la  concreció, 
desenvolupament i desplegament de diferents Plans Directors, un dels qual es el 
Pla Director dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)  “Sant  Vicenç 
dels Horts, Agenda 2030”.

Atès que el Pla director ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona, llur 
finançament  ha  permès  la  contractació  per  a  l'elaboració  del  Pla  Director  de 
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l’Agenda  2030  per  al  Desenvolupament  Sostenible  de  Sant  Vicenç  dels  Horts, 
adjudicat en data 27 de maig de 2021, al senyor Sergi Rovira Pérez.

Atès  que  aquest  pla  ha  estat  treballat  entre  els  departament  municipals  de 
l’Ajuntament i ha comptat també amb les entitats i teixit associatiu vicentí. 

Vist l’informe emès pel tècnic municipal, que consta adjunt a l’expedient.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  el  Pla Municipal  Director ODS (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible) "Sant Vicenç dels Horts Agenda 2030. 

Segon.- Notificar el present acord a les entitats de la Taula de Solidaritat.

5.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

5.0.1 Aprovació inicial del Pla d’Emergència Municipal en situació de Sequera 
(PEMS-SVH) del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, pels anys 2021 a 
2027. (PLAN2020000009)

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: PLAN2020000009 Pla de sequera Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovació inicial del Pla d’Emergència Municipal en situació de 
Sequera (PEMS-SVH) del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, pels anys 
2021 a 2027.

Atès que mitjançant l’Acord GOV/1/2020, es va aprovar el Pla especial d’actuació 
en situació d’alerta i eventual sequera (PES). I que, en aplicació del previst a l’article 
27.3  de  la  Llei  del  Pla  Hidrològic  Nacional,  els  municipis  amb  una  població 
empadronada  igual  o  superior  a  20.000  habitants  han  d’elaborar  un  Pla 
d’emergència  municipal  en  situacions  de  sequera  i  presentar-lo  a  l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

Vist el següent marc legal d’aplicació al Pla d’Emergència Municipal en situació de 
Sequera:
- Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 

2000,  per  la  qual  s'estableix  un  marc  comunitari  d'actuació  en  l'àmbit  de  la 
política d'aigües.
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- Llei  10/2001,  de  5  de  juliol,  per  la  qual  s'aprova  el  Pla  hidrològic  nacional  

(LPHN).
- Pla  de  Gestió  del  districte  de  conca  fluvial  de  Catalunya  (PGDCFC)  per  al 

període 2016 –2021,  aprovat  per  Decret  1/2017,  de 3  de gener,  i  per  Reial  
decret  450/2017,  de 5 de maig,  i  el  seu Programa de mesures,  aprovat  per 
Acord GOV/1/2017, de 3 de gener.

- Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret  
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre (TRLMAC).

- Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en el seu L’article 117.1 reconeix a la 
Generalitat  la  competència  per  aprovar  els  plans  i  programes  hidrològics 
corresponents a les conques internes de Catalunya,  així  com per establir  les 
mesures extraordinàries en el cas de necessitat per garantir el subministrament 
d’aigua i ordenar la gestió de l’aigua superficial i subterrània en aquest àmbit.

- Pla especial  d’actuació en situacions d’alerta i  eventual  sequera, aprovat  per 
Acord GOV/1/2020, de 8 de gener.

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
- Document Únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM) de Sant Vicenç dels 

Horts, homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 05/12/2018 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases del Règim Local.
- Llei 31/2010, de 3 de agost, del Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'Aigua de l'AMB.
- Reglament municipal de prestació del servei d’abastament d’aigua potable
- Plec de Clàusules que regeixen el contracte del cicle integral de l’aigua. 

Vist que en aquest sentit, el PES és el principal document de referència i el PEMS-
SVH s’ha d’ajustar als requeriments que defineix. 

Atès que en cas de que el PEMS-SVH difereixi en algun aspecte definit al PES, 
aquesta diferència s’ha de justificar convenientment i romandrà a criteri de l’ACA la 
seva acceptació o rebuig. 

Vist l’informe del Cap d’Espai Públic i Serveis Municipals, de data 13 de desembre 
de 2021, sobre la necessitat de redactar el Pla d’Emergència Municipal en situació 
de  Sequera  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  2021  –  2027,  que  consta  dintre  de 
l’expedient.

Vist el  “Pla d’Emergència Municipal en situació de Sequera de Sant Vicenç dels 
Horts 2021 – 2027”, que obra en aquest expedient, que es redacta amb l’objectiu de 
complir  amb el  que s’indica en el  PES, reunir  tota  la informació necessària  per 
documentar l’estat actual de la explotació i  definir  les actuacions a executar per 
pal·liar els efectes d’una possible sequera. I determinar les actuacions a la xarxa 
per assegurar que provoquin el mínim de contratemps en l’explotació en la qualitat 
de l’aigua i que la reducció de la demanda sigui el més efectiva possible. 

Vist que l’AMB una vegada examinat el PEMS-SVH redactat, informa que la tasca 
de l’AMB recau en donar suport  als municipis metropolitans alhora d’elaborar el 
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PEMS-SVH,  així  com  ser  un  ens  interlocutor  amb  l’ACA.  Però  que  és  l’ACA 
l’organisme encarregat de decidir si les mesures previstes son adequades.

Vist que en data 10 d’agost de 2021 l’ACA trasllada informe preceptiu i no vinculant 
vers  el  PEMS-SVH  redactat,  en  el  que  informa  que  un  cop  revisada  la 
documentació presentada, i considera que el municipi té la capacitat per assolir els  
requeriments  i  objectius  definits  al  Pla  especial  d’actuació  en  situació  d’alerta  i 
eventual sequera i conclou informar favorablement el Pla d’Emergència Municipal 
en situació de Sequera de Sant Vicenç dels Horts 2021 – 2027 presentat. 

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Emergència Municipal en situació de Sequera 
de Sant Vicenç dels Horts  pels anys  2021 a 2027 del  terme municipal  de Sant 
Vicenç dels Horts.

Segon.-  Sotmetre  a  informació  pública,  el  present  acord  i  el  Pla  d’Emergència 
Municipal en situació de Sequera de Sant Vicenç dels Horts pels anys 2021 a 2027, 
pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,  
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al  
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.

Tercer.-  Disposar  que,  si  no  s’hi  formula  cap al·legació  ni  reclamació  durant  el 
termini d’informació pública, el Pla d’Emergència Municipal en situació de Sequera 
del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

Quart.-  Donar trasllat  a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, a l’empresa AGBAR – Aigües de SVH, als departaments de la policia 
local, protecció civil, medi ambient, i a la resta de companyies de serveis i entitats 
afectades.

6.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

6.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant Vicenç 
en Comú-Podem i Junts x Sant Vicenç, per a demanar la redacció i aprovació 
d'un Pla Director d'Equipaments. (M2412021000038)

El President posa a votació aquest punt i  el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents  acorda aprovar  la  proposta  de resolució  transcrita  a  tots  els 
efectes legals.
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Expedient número: M2412021000038 Per a demanar la redacció i aprovació d'un 
Pla Director d'Equipaments. 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant 
Vicenç  en  Comú-Podem  i  Junts  x  Sant  Vicenç,  per  a  demanar  la  redacció  i 
aprovació d'un Pla Director d'Equipaments.

El ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de l’abril de 2021 va aprovar el 
protocol d’intencions entre la pròpia institució i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
per a la construcció d’habitatges d’HPO en règim de lloguer amb els vots favorables 
de totes les formacions polítiques. En concret, el protocol incorporava la intenció per  
part del consistori de construir habitatges dotacionals al Camí de la Font de Sant 
Josep  i  al  carrer  Lucena,  en  dues  zones  catalogades  com d’equipaments  i  de 
titularitat pública.

Des de l’aprovació d’aquest protocol d’intencions, diferents veïnes i veïns del barri  
de Can Costa han instat al Govern municipal mitjançant instàncies i intervencions 
en les audiències públiques a reflexionar sobre les necessitats reals existents al seu 
barri. Unes necessitats que passen per la creació de zones d’equipaments i esbarjo 
necessaris per que les veïnes i els veïns puguin gaudir del seu barri.

Aquestes  reivindicacions  veïnals  es  van  tornar  a  fer  paleses  el  passat  27  de 
novembre  de  2021,  quan  una  cinquantena  de  veïnes  i  veïns  es  van  trobar  a 
l’assemblea  organitzada  al  parc  Che  Guevara  amb  l’objectiu  de  consensuar 
actuacions i  propostes  per  revitalitzar  la  zona d’equipaments  que el  Govern  vol 
dotar amb habitatge dotacional.

La construcció dels nostres pobles i ciutats no es pot entendre sense la participació 
ciutadana. Amb la constitució dels primers ajuntaments democràtics, les veïnes i els 
veïns de Sant Vicenç dels Horts van trobar aquests espais de reflexió i participació 
per  la  construcció  conjunta  dels  seus  barris.  Avui,  tot  i  que  les  necessitats 
urbanístiques són molt diferents, no podem deixar de banda aquestes necessitats i 
les lícites reivindicacions per part de les vicentines i els vicentins.

Una de les prioritats que el nostre municipi té és determinar, mitjançant l’elaboració  
d’un estudi previ, les necessitats actuals i futures d’equipaments al nostre municipi. 
Creiem que l’eina que pot ajudar a fer aquesta diagnosi és la redacció d’un Pla 
Director d’Equipaments.  Un pla del  qual  avui  no es disposa a Sant Vicenç dels  
Horts. Una elaboració que s’hauria de fer, com s’ha vingut fer en els darrers anys al  
nostre municipi, mitjançant diferents mecanismes de participació ciutadana.

El pla director d’equipaments oferiria una visió integral de les zones d’equipaments 
per valorar les diferents maneres d’organitzar-los i gestionar-los per a garantir unes 
instal·lacions funcionals i òptimes. Faria un inventari dels equipaments existents i 
les  reserves  de  sòl  necessàries  pel  creixement  futur.  Alhora,  definiria  el  pla 
d’actuació dels  propers 10 anys  i  podria  generar  consens entre totes les forces 
polítiques.
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Creiem que el Sant Vicenç dels futur només es podrà construir  de la mà de la 
participació  de  la  ciutadania  i  el  consens  de  les  forces  polítiques  en  els  grans 
projectes del municipi. Això s’assoleix democratitzant les nostres institucions i des 
de  la creació d’espais de co-governança.

El Ple aprova l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Instar al Govern municipal a iniciar, en un termini de tres mesos, un Pla 
Director  d’Equipaments  per  diagnosticar  les  mancances  equipaments  i  espais 
públics als nostres barris. El pla haurà d’incloure, com a mínim:

- Pla  director  d'equipaments  per  analitzar  la  xarxa  d'equipaments  i  serveis 
municipals actuals i previsió dels futurs.

- Pla  inicial  de  manteniment  per  analitzar  els  equipaments  i  defineix  les 
actuacions per al seu manteniment

SEGON.- El Pla serà elaborat de forma participada amb la ciutadania, les entitats i 
els col·lectius vicentins que hi  estiguin interessats.   La Comissió de Participació 
Ciutadana triarà el mecanisme de participació més adequat i serà l’encarregada de 
liderar el procés.

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als i  les membres de la Comissió de 
Participació  Ciutadana,   a  les  Associacions  de  Veïnes  i  Veïns,  a  les  entitats 
culturals, a les entitats esportives i a les entitats educatives de Sant Vicenç dels 
Horts.



Ple 20/01/2022

El  senyor  Isidre  Bautista  Compte,  regidor  del  grup  municipal  de  PSC-Sant 
Vicenç en Positiu marxa a les 22.41 h

7.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

8.0.0 PRECS I PREGUNTES

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01]
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