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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 12/2021
Caràcter: ordinària
Data: 23 de desembre de 2021
Horari: de 19:05:00 a 00:42:00 h
Lloc: Sessió 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 l’interventora 
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/
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Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

* Donar compte que, amb efectes del dia 21 de desembre de 2021, la senyora 
Lidia Vargas González del grup municipal de C’s passa a tenir la condició de 
regidora no adscrita; per la qual cosa, des d’aquesta data, el grup municipal de 
C’s està format per la regidora, la senyora Carmen Soffiati Requena i el regidor, 
el senyor Antolin Jiménez Martín. 

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  18  de 
novembre 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 12 de 
novembre  de  2021  d’aprovar  les  bases  i  la  convocatòria  per  a  la 
constitució  d'una  borsa  de  treball  de  personal  auxiliar  administratiu. 
(RH112021000033)

“Expedient número:  RH112021000033 Borsa de treball de personal auxiliar 
administratiu. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  les  bases i  la  convocatòria  per  a  la  constitució 
d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu.

Atès  que  és  necessari  disposar  d’una  borsa  de  treball  que  permeti  donar 
cobertura  a  les  vacants  i/o  necessitats  de  personal  laboral  temporal  o 
nomenaments  d’interinitat  per  ocupar  places  amb  categoria  professional 
d’auxiliar administratius/ves.

Atès que actualment no tenim cap borsa vigent i  això no ens permet donar 
resposta ràpida i eficient a les necessitats que la gestió diària requereix.

Atès que existeixen necessitats que provenen de diversos departaments i que 
cal atendre degut a les necessitats sobrevingudes per la rotació persistent de 
personal i  per les possibles vacants sorgides d’imminents jubilacions i altres 
causes  sobrevingudes,  és  urgent,  excepcional  i  inajornable  disposar  d’una 
borsa de personal auxiliar administratiu per tal d’atendre les futures necessitats 
en la vessant de la gestió, l’arxiu i el suport als tècnics a la vista de continuar 
prestant uns serveis públics de qualitat.
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Vist l’informe emès per la Interventora accidental, que s’adjunta i forma part de 
l’expedient.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de 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.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de 
treball  de personal auxiliar administratiu, amb la finalitat de cobrir,  qualsevol 
vacant  i/o  necessitats  de personal  laboral  o  nomenaments  d’interinitat,  amb 
caràcter  d’urgent,  excepcional  i  inajornable  enquadrats  en  el  grup  de 
classificació C, subgrup C2, nivell de destí 12 i amb una valoració de 178 punts 
segons la relació de llocs de treball. 

Segon.- Publicar les bases i la convocatòria objecte d’aprovació al BOPB.

Tercer.-  Publicar les bases i la convocatòria al tauler electrònic, a la pàgina 
web municipal i al portal de transparència. 

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a les seccions sindicals.”

2.0.2 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de 
novembre  de  2021  d’aprovar  la  modificació  i  l’ampliació  de  l'Oferta 
Pública d'Ocupació per a l'exercici 2021. (N4162021000001)

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

Atès que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local (JGL) de data 25 de 
febrer de 2021, s’aprovà l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquesta Corporació per 
a l’exercici 2021 i en sessió ordinària de la JGL de data 10 de juny de 2021,  
s’aprovà l’ampliació d’aquesta, ajustant-se a les disposicions legals establertes 
als articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació als 
articles 55 i següents i 70 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, i a l’article 19 de la 
Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2021 i de conformitat amb les places vacants que figuren al  pressupost i  la 
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plantilla aprovades juntament amb el Pressupost de l’any 2021, dels quals es 
va donar compte a les sessions ordinàries del Ple de data 18 de març de 2021 i 
de 22 de juliol de 2021, publicant-se els anuncis corresponents en el Butlletí  
Oficial  de la  Província  de Barcelona (BOPB) CVE 202110032634 de 12 de 
març de 2021 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm.  
8363 de data 12 de març de 2021 i, en el BOPB CVE 202110090567de 7 de 
juliol  de  2021  i  en  el  DOGC  núm.  8363  de  data  7  de  juliol  de  2021, 
respectivament. 

Vista la necessitat de modificar l’Oferta Pública d’Ocupació del present exercici 
aprovada  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  25  de  febrer  de  2021, 
substituint  la  plaça núm.  293 de l’escala  d’administració  general,  subescala 
administrativa, grup professional C1 mitjançant concurs oposició per promoció 
interna de personal funcionari, per la plaça núm. 196 del grup professional C1,  
amb la categoria d’administratiu/va mitjançant concurs oposició per promoció 
interna de personal laboral fix.

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

Atès que s’ha donat compliment a allò previst a l’article 37.1 c) del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic.

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

Atès que per  calcular  la taxa de reposició d'efectius el  percentatge de taxa 
màxim autoritzat s'aplicarà sobre la diferència entre el nombre d'empleats fixos 
que, durant l'exercici pressupostari anterior, van deixar de prestar serveis i el 
nombre de persones empleades fixes que s'haguessin incorporat en el referit 
exercici,  per  qualsevol  causa,  excepte  els  procedents  d'ofertes  d'ocupació 
pública, o reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de 
treball. A aquests efectes, es computaran els cessaments per jubilació, retir, 
defunció, renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc 
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de treball,  pèrdua de la  condició  de  funcionari  de  carrera  o l'extinció  de  el 
contracte de treball, o en qualsevol altra situació administrativa que no comporti  
la  reserva  de  lloc  de  treball  o  la  percepció  de  retribucions  amb  càrrec  a 
l'Administració en la qual es cessa. Igualment, es tindran en compte les altes i 
baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres administracions públiques.

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

Atès l’article 2 del Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents 
per  a  la  reducció  de  la  temporalitat  per  l’ocupació  pública  contempla  que 
atenent als processos d’estabilització l’Oferta Pública inclourà les places que 
hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament al menys en 
els tres anys anterior a 31 de desembre de 2020 i d’aquesta manera hauran 
d’aprovar-se i publicar-se les respectives ofertes públiques d’ocupació.

Vist  que  la  plaça  de  la  plantilla  de  personal  laboral  la  núm.  155,  del  grup 
professional AP i de la categoria d’operari/ària de neteja, ha estat ocupada de 
manera temporal i ininterrompuda més de 3 anys anteriors al 31 de desembre 
de 2020.

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

De l’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2021, la plaça següent:

PERSONAL FUNCIONARI

NÚM. 
PLAÇA

PLAÇA
VACANT

GRUP ESCALA SUBESCALA
CLASSE

TORN
SISTEMA DE 
SELECCIÓ

TAXA
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1 293 C1
Administració 

General
Administrativa Administratiu/va

Promoci
ó Interna

Concurs- 
oposició

-

Per la plaça següent: 

PERSONAL LABORAL

NÚM. 
PLAÇA

PLAÇA
VACANT

GRUP CATEGORIA TORN
SISTEMA DE 
SELECCIÓ

TAXA

1 196 C1 Administratiu/va
Promoció 

Interna
Concurs 
-oposició

-

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

PERSONAL LABORAL

NÚM. 
PLAÇA

PLAÇA
VACANT

GRUP CATEGORIA TORN
SISTEMA DE 
SELECCIÓ

TAXA

1 155 AP Operari/a Neteja Lliure
Concurs 
-oposició

Taxa Addicional 
estabilització 

ocupació 
temporal

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

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

Cinquè.- Comunicar als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a 
l’efecte  de  publicació  coordinada  amb  la  resta  de  les  ofertes  públiques 
d’ocupació de la resta d’administracions públiques, i trametre còpia al Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord als òrgans de representació i a les seccions 
sindicals d’aquest Ajuntament.”

2.0.3 Donar compte del Decret d’Alcaldia 2021LLDR001661 de data 1 de 
desembre  de  2021  d’establir  com  a  zona  de  circulació  restringida  de 
vehicles la zona pacificada i  aprovar el Protocol de les condicions i  la 
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regulació  de  la  zona  pacificada  del  barri  de  Vila  Vella  zona  1. 
(MBVP2021000001)

“Expedient  número: MBVP2021000001 Establiment  i  regulació  de  la  zona 
pacificada del barri de Vila Vella zona 1. 
Tràmit relacionat: Establir com a zona de circulació restringida de vehicles la 
zona pacificada i aprovar el Protocol de les condicions i la regulació de la zona 
pacificada del barri de Vila Vella zona 1.

Vist el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text  
articulat  de la  Llei  sobre trànsit,  circulació  de vehicles de motor  i  seguretat 
viària, que en l’Article 7 Competències dels municipis, indica que s’atribueixen 
als  municipis,  en  l’àmbit  d’aquesta  Llei,  les  competències  següents,  entre 
d’altres:

“a) La regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis,  
del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les  
infraccions que es cometin en les esmentades vies i  la sanció de les mateixes  
quan no estigui expressament atribuïda a una altra Administració.

b) La regulació mitjançant ordenança municipal de circulació dels usos de les vies  
urbanes (...)

g) La restricció de la circulació a determinats vehicles en vies urbanes per motius  
mediambientals.”

Vista la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de 
videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, que en la 
seva Disposició addicional vuitena indica que:

“La  instal·lació  i  ús  de  videocàmeres  i  de  qualsevol  altre  mitjà  de  captació  i  
reproducció d'imatges per al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit, l'ha  
d'efectuar  l'autoritat  encarregada  de  la  regulació  del  trànsit  a  l'efecte  del  que  
preveu el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i  
seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i altra  
normativa  específica  en  la  matèria,  i  amb  subjecció  al  que  disposen  les  lleis  
orgàniques 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de  
les dades de caràcter personal, i 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a  
l'honor,  a  la  intimitat  personal  i  familiar  i  a  la  pròpia  imatge,  en  el  marc  dels  
principis de la seva utilització que preveu aquesta Llei.”

Vist el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per  
part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, que en 
la seva Disposició addicional segona indica respecte el Control de trànsit que:

“2.1 La policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i les policies locals efectuaran  
la instal·lació de videocàmeres i de qualsevol altre mitjà de captació i reproducció  
d’imatges i en faran ús per al control, la regulació, la vigilància i la disciplina del  
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trànsit en les vies públiques amb subjecció a la normativa inclosa a la disposició  
addicional  8 de la Llei  orgànica 4/1997,  de 4 d’agost,  per la qual  es regula la  
utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, i  
al present Decret.

2.2 Són autoritats competents per ordenar la instal·lació i ús dels dispositius a què  
es refereix l’apartat anterior: (...)
En les vies públiques competència dels municipis, l’alcalde del municipi respectiu.

2.3 En la resolució on s’ordenin la instal·lació i l’ús d’aquests dispositius constaran:  
l’òrgan responsable de l’operació de gravació, la identificació de les vies públiques  
o trams d’aquestes, les mesures que cal adoptar per tal de garantir el respecte de  
les disposicions legals vigents, així com l’òrgan encarregat de la seva custòdia i de  
la resolució de les peticions d’accés i cancel·lació. La vigència de la resolució serà  
indefinida sempre i quan no variïn les circumstàncies que la van motivar.

2.4 Aquesta resolució s’haurà de notificar la Comissió de Control dels Dispositius  
de Videovigilància, que, si s’escau, si ho estima pertinent, podrà emetre informe  
sobre l’adequació de la resolució als principis generals de la Llei orgànica 4/1997,  
de 4 d’agost. (...)”

Vista l’Ordenança municipal de circulació de Sant Vicenç dels Horts, de 2 de 
febrer de 2007, que en l’article 12 respecte les illes de vianants indica que:

“12.1 L’Ajuntament podrà establir illes de vianants o zones de circulació restringida  
de vehicles (...)

12.3 La prohibició de circular pels carrers esmentats no afecta els vehicles del  
servei  d’ambulàncies,  Servei  d’Extinció d’Incendis  i  Salvaments,  policia,  i  altres  
vehicles  especialment  autoritzats  per  al  cas  o  que  estiguin  realitzant  funcions  
especials d’interès públic.”

Vista  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  protecció  de  dades 
personals i garantia dels drets digitals.

Vist el Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament  
de  procediment  sancionador  en  matèria  de  trànsit,  circulació  de  vehicles  a 
motor i seguretat vial.

Vist  el  Decret  226/2006,  de  23  de  maig,  pel  qual  es  declaren  zones  de 
protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis, entre els quals 
s’inclou Sant Vicenç dels Horts, per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les 
partícules.

Vist  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  i  
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, exp. CVIA2019000020, per al disseny i  
la implantació de zones de baixes emissions al municipi, formalitzat en data 17 
de gener de 2020.
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Vist el Protocol de les condicions i la regulació de la zona pacificada del barri 
de Vila Vella zona 1 del municipi de Sant Vicenç dels Horts, el qual es transcriu  
a continuació:

“Protocol de les condicions i la regulació de la zona pacificada del barri de  
Vila Vella zona 1 del municipi de Sant Vicenç dels Horts.

1.- Objecte i finalitat.

Aquest Protocol té per objecte definir les característiques i la regulació de la zona  
pacificada  de  Vila  Vella  zona  1  del  municipi  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  amb  
caràcter ambiental i d’esplai de la ciutadania.

L’adopció  de  mesures  de  restricció  del  trànsit  de  vehicles  té  la  finalitat  de  
minimitzar els efectes de l’ús dels vehicles privats contaminants sobre la salut de  
la ciutadania i de restablir els nivells normals i recomanables de qualitat de l’aire. A  
més, pretén ser un element dinamitzador del comerç de la zona i també garantir la  
distància social dels vianants que hi circulin.

L’Ajuntament està preocupat per la salut de la seva ciutadania que queda afectada  
per  la  qualitat  de  l’aire  i  vol  emprendre  mesures  locals,  en  ús  de  les  seves  
competències,  per  regular  els  usos  i  activitats  que es  desenvolupen en  la  via  
pública així com les de l’ordenació de la circulació, que comportaran restriccions a  
la circulació de vehicles privats contaminants.

2.- Àmbit d’aplicació i horari de regulació.

En una primera fase (zona 1) la zona pacificada de Vila Vella comprèn un àmbit  
d’aplicació que inclou el c. de Mossèn Josep Duran entre els núm. 1 i 16, el c. de  
Barcelona entre els núm. 1 i 18, la pl. de Catalunya, la pl. de Sant Jordi, el c. de  
Nadal, el c. de Francesc Moragas, el c. de Ribot entre els núm. 1 i 25 i el c. Nou  
entre els núm. 1 i 61.

L’horari de regulació de la zona pacificada de Vila Vella zona 1 és tots els dies, de  
6 a 23 h, a excepció del mes d’agost.

A  més,  es  regula  l’accés  dels  vehicles  destinats  a  la  distribució  urbana  de  
mercaderies (DUM) que compleixin el referit al punt 4.- del present Protocol, els  
laborables i els dissabtes no festius, de 9.30 a 12 h.

3.- Sistema de control i gestió.

L’accés a la zona pacificada de Vila Vella zona 1 es realitza per un únic punt, al c.  
de Mossèn Duran núm. 9, cruïlla amb la pl. de la Vila. La sortida es realitza pel c.  
Nou núm. 61, cruïlla amb el c. de Ramon Poch, o pel c. de Francesc Moragas en  
el cas dels autoritzats,  residents i  guals permanents dels carrers de Nadal i  de  
Francesc Moragas.
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El sistema de control utilitzat  és una càmera lectora de matrícules de vehicles,  
ubicada en el punt d’accés de la zona pacificada al c. de Mossèn Duran, núm. 9, i  
una pilona retràctil d’ús mitjançant comandament a distància, ubicada en el punt  
d’accés  a  la  pl.  de  Sant  Jordi,  exclusiu  pels  autoritzats,  residents  i  guals  
permanents dels carrers de Nadal i de Francesc Moragas. Sense perjudici de les  
facultats que la Policia local té assignades.

Les vies i trams afectats pel sistema de control i regulació són els referits en el  
punt 2.- del present Protocol.

El  punt  d’accés  a  la  zona  pacificada  de  Vila  Vella  zona  1  està  degudament  
senyalitzat amb una senyal vertical, en la qual s’inclouen els horaris de regulació i  
l’excepció dels vehicles autoritzats d’accedir. També s’inclou la informació referent  
al  control  de matrícules.  Quan el  control  d’accés a la zona pacificada es deixi  
temporalment sense efecte, es senyalitzarà excepcionalment a l’efecte.

No s’estableix un temps màxim de permanència a l’àmbit, sempre que el motiu  
sigui l’estacionament en una plaça d’aparcament o la parada, a excepció de les  
tasques de distribució urbana de mercaderies (DUM), limitades a una parada de  
30 minuts.

El  sistema de  captació  de  matrícules  de  vehicles  enviarà  les  dades  i  imatges  
capturades a un servidor, el qual les emmagatzemarà i les compararà amb la base  
de dades o llista de vehicles autoritzats. 

El sistema de control és de gestió interna de l’Ajuntament. L’òrgan encarregat i  
responsable de l’operació de gravació de les imatges, de la custòdia de la gravació  
i de la resolució de les sol·licituds d’accés i de cancel·lació és el departament de  
Mobilitat i Transport de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

4.- Vehicles autoritzats.

Els vehicles autoritzats a accedir de forma permanent a la zona pacificada de Vila  
Vella  zona  1  constaran  en  una  base  de  dades  del  sistema  de  control  i  no  
disposaran de targetes identificatòries o adhesius.

Seran objecte d’autorització els tipus de vehicle següents:
 Els vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de  

persones i equipatges, de categoria M1.
 Els vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de  

mercaderies, de categoria N1.
 Els vehicles de motor de dues o tres rodes, bessones o no, y els 

quadricicles, de categories L (totes).
 Els tractors agrícoles o forestals de rodes, de categories T (totes).
 Els remolcs concebuts i fabricats per al transport de mercaderies o de 

persones, agrícoles o forestals, de categories O1, O2, R1 i R2.
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La  resta  de  vehicles  no  inclosos  en  les  categories  anteriors  requeriran  d’una  
sol·licitud especial d’accés. No s’autoritzaran aquells vehicles de massa màxima  
(MMA) superior a 3,5 tones, excepte motiu justificat.

La velocitat màxima queda limitada als 10 km/h, adaptant-la a la dels vianants, els  
quals tenen la preferència.

Els vehicles objecte d‘autorització permanent, són els següents:
 Vehicles  de  residents  en  l’àmbit,  amb  o  sense  plaça  d’estacionament.  

Caldrà  estar  empadronat  o  demostrar  la  residència  amb  documentació  
oficial. S’autoritzaran els vehicles a nom del resident o d’altre membre de la  
unitat familiar.

 Vehicles  de propietaris  o  llogaters  d’una  plaça  d’aparcament  en  l’àmbit.  
Caldrà aportar la documentació acreditativa del fet. S’autoritzaran vehicles  
segons el número de places d’aparcament.

 Comerços  de  l’àmbit  i  altres  activitats  econòmiques  autoritzades.  
S’autoritzaran  els  vehicles  a  nom  de  l’empresa  o  dels  membres  de  
l’empresa, vinculats a tasques de distribució urbana de mercaderies (DUM)  
en la  zona  autoritzada  a l’efecte.  S’autoritzaran  els  vehicles  derivats  de  
turisme, furgoneta o furgó, la massa màxima (MMA) dels quals no excedeixi  
les 3,5 tones.

Els vehicles objecte d’autorització temporal són els següents:
 Vehicles d’empreses proveïdores dels comerços de l’àmbit i altres activitats  

econòmiques  autoritzades,  vinculats  a  tasques  de  distribució  urbana de  
mercaderies  (DUM)  en  la  zona  autoritzada  a  l’efecte.  S’autoritzaran  els  
vehicles derivats de turisme, furgoneta o furgó, la massa màxima (MMA)  
dels quals no excedeixi les 3,5 tones.

 Persones familiars a càrrec o cuidadores d’una persona resident a l’àmbit.  
Caldrà aportar la documentació acreditativa del fet.

 Urgència mèdica, presentant justificant de la urgència mèdica.
 Persona que requereix de tractament mèdic amb mobilitat reduïda o que té  

afectada la mobilitat. Caldrà aportar l’informe acreditatiu del centre sanitari.
 Recollida o apropament de persones d’edat avançada o amb dificultats de  

mobilitat.
 Descàrrega  de  material  o  de  compra  a  domicili  per  part  d’empreses  

proveïdores, en la zona autoritzada a l’efecte. Prestació de serveis tècnics.  
Caldrà aportar la factura de la compra, del subministrament o del servei.

 Obres.  S’autoritzaran  vehicles  vinculats  a  l’obra.  Caldrà  disposar  de  la  
documentació corresponent a l’assabentat o al permís d’obra aprovat.

 Realització de celebracions i altres actes a l’església de Sant Vicenç Màrtir.
 Vehicles oficials de servei.

Els vehicles que poden accedir sense necessitat d’autorització expressa són els  
següents:
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 Serveis mèdics, serveis funeraris, bombers, protecció civil, policia i cossos i  
forces de seguretat de l’Estat.

 Servei de taxi.
 Vehicles sense motor, com bicicletes, incloses les elèctriques.
 Vehicles considerats de mobilitat personal, com patinets homologats.
 Vehicles de serveis  públics,  com ara neteja i  brigada,  o de la biblioteca  

municipal.

5.- Sol·licituds d’accés.

La sol·licitud d’accés dels vehicles objecte d’autorització a la zona pacificada de  
Vila  Vella  zona  1  es  dirigirà  a  l’Ajuntament  mitjançant  instància,  tant  per  a  
l’autorització de tipus permanent com temporal.

Les sol·licituds es realitzaran de forma presencial al SIAC o SIAE de l’Ajuntament  
o de forma telemàtica a través de la web municipal.

Si  aquest  tràmit  està  subjecte  a  taxa,  així  es  recollirà  en  la  corresponent  
ordenança fiscal.

Les autoritzacions  de tipus  permanent  es  concediran de forma indefinida,  pels  
vehicles així descrits en el punt 4.- del present Protocol, excepte que la persona  
sol·licitant realitzi una sol·licitud de baixa.

La  persona  física  o  jurídica  sol·licitant  estarà  obligada  a  comunicar  qualsevol  
modificació  de  les  circumstàncies  per  les  quals  es  va  autoritzar  la  sol·licitud  
d’accés a la zona pacificada de Vila Vella zona 1. Així mateix, caldrà sol·licitar a  
l’Ajuntament la baixa quan es deixin de complir  les condicions que són objecte  
d‘autorització.

Les autoritzacions de tipus temporal es concediran per un període màxim d’1 any,  
només prorrogables en el cas d’obres, pels vehicles així descrits en el punt 4.- del  
present Protocol, i segons els terminis següents:

 Per  a  les  persones  que requereixen  de tractament  mèdic  amb mobilitat  
reduïda o que té afectada la mobilitat, pel termini de durada del tractament  
mèdic.

 Obres, pel termini de durada del permís d’obra. L’autorització d’accés no  
suposa l’autorització de l’ocupació de la via pública, que requerirà d’una  
sol·licitud a l’efecte, subjecte a taxa.

Els  vehicles  que  poden  accedir  sense  necessitat  d’autorització  expressa  així  
descrits  en el  punt  4.-  del  present  Protocol,  es  comprovaran en el  registre  de  
l’autoritat  pública  competent  en  el  servei,  pel  codi  de  servei  del  permís  de  
circulació o per la classificació per criteris d’utilització de la targeta ITV.

Les sol·licituds d’autorització d’accés de vehicle es resoldran i notificaran en els 15  
dies hàbils següents a la sol·licitud, exceptuant el mes d’agost. Els accessos de  
vehicles a la zona pacificada de Vila Vella zona 1 realitzats des dels 3 dies hàbils  
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següents  a  la  data  de  sol·licitud  no  seran  objecte  de  sanció,  quan  estigui  
degudament justificat i independentment de la resolució favorable o desfavorable,  
a  excepció  que  es  tracti  de  la  reincidència  d’una  sol·licitud  ja  resolta  com  a  
desfavorable.

Les  sol·licituds  ja  presentades  a  l’Ajuntament  mitjançant  instància  abans  de  
l’aprovació del present Protocol seran resoltes i notificades, sense necessitat de  
presentar una nova sol·licitud, a excepció que s’hagin modificat els requisits per a  
l’autorització.

Qualsevol  modificació  o  pèrdua  dels  requisits  objecte  d’autorització  d’accés  
permanent o temporal i que siguin motiu de baixa de l’autorització, haurà de ser  
comunicada a l’Ajuntament. En cas contrari, el vehicle podrà ser sancionat. Són  
objecte de comunicació el desballestament del vehicle o el canvi de titular.

Quan  concorrin  causes  d'urgència  degudament  acreditades  i  comunicades  a  
l'ajuntament,  abans  o  durant  la  tramitació  del  corresponent  procediment  
sancionador, i que resultin objectivament necessàries, es podran tenir en compte  
amb  caràcter  discrecional  als  efectes  de  la  procedència  en  la  imposició  de  
sancions.

6.- Règim sancionador.

L’incompliment de les disposicions establertes en el present Protocol seran objecte  
de  sanció  de  conformitat  amb l’establert  en  la  Llei  sobre  trànsit,  circulació  de  
vehicles de motor i seguretat viària aprovada pel el Reial decret legislatiu 6/2015,  
de 30 d’octubre, a l’Ordenança municipal de circulació de Sant Vicenç dels Horts,  
de 2 de febrer de 2007, i amb la resta de legislació vigent.”

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

RESOLC:

Primer.-  Establir  com  a  zona  de  circulació  restringida  de  vehicles  la  zona 
pacificada del barri de Vila Vella zona 1.

Segon.-  Aprovar el Protocol que regularà l'esmentat àmbit i les condicions de 
regulació als quals s'ajustarà aquesta restricció, transcrit en el present Decret 
d'Alcaldia. 

Tercer.-  Ordenar la instal·lació i  l’ús d’una càmera lectora de matrícules de 
vehicles en el punt d’accés a la zona pacificada del barri de Vila Vella zona 1, al 
c. de Mossèn Duran, núm. 9. L’òrgan encarregat i responsable de l’operació de 
gravació de les imatges, de la custòdia de la gravació i de la resolució de les 
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sol·licituds d’accés i de cancel·lació és el departament de Mobilitat i Transport 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Quart.- L’actual règim de tolerància a l'accés a la zona de circulació restringida 
finalitzarà el dia 9 de gener de 2022, amb sistema d'advertiment d'aquest fi de  
tolerància a les persones que hi accedeixin sense autorització, entre l'entrada 
en vigor d'aquest decret i la data esmentada.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la 
Comissió  de  Dispositius  de  Videovigilància  d’Interior  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

Sisè.-  Comunicar  aquesta  resolució  als  departaments  de  Policia  local  i 
Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies.

Setè.-  Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i fer-ne la 
màxima difusió als efectes legals oportuns i de coneixement general.

Vuitè.- Donar compte al Ple Municipal, en la propera sessió que se celebri, de 
conformitat amb el que disposen els articles 21.1.m) de la Llei 7/1995, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i 53.1.m) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.”

3.0.0 ALCALDIA

3.0.1 Modificar l’acord de Ple de data 2 de juliol de 2019 de designació de 
representants  de  la  Corporació  en  els  Consells  Escolars  dels  Centres 
Educatius d'aquest municipi. (M1252019000027)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor PSC-SVP 
(8), Cs (2) i la regidora no adscrita (1) i l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) 
i SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes 
legals.

Expedient  número: M1252019000027 Consell  escolars  dels  Centres 
Educatius d'aquest municipi. 
Tràmit  relacionat: Modificar  l’acord de Ple de data  2 de juliol  de 2019 de 
designació de representants de la Corporació en els Consells Escolars dels 
Centres Educatius d'aquest municipi.

L’article  159.1  de la  Llei  d’Educació  de  Catalunya  12/2009 de  10 de juliol, 
estableix que els municipis participen en els govern dels centres educatius que 
presten els serveis d’educació de Catalunya, per mitjà de la presència en els 
Consells Escolars.
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D’altra banda, l’article 45.1.c) del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 
dels centres educatius, preveu que el consell escolar d’un centre públic estarà 
integrat, entre d’altres, per un o una representant de l’Ajuntament de la localitat 
on es troba situat el centre.

Atès que mitjançant acord de Ple de data 2 de juliol de 2019 es van aprovar els 
representants de la Corporació en els Consells Escolars dels diferents Centres 
Educatius d'aquest municipi en el que no estava inclòs com a Centre Educatiu, 
l’Escola Iris.

Correspon al Ple de la Corporació resoldre els nomenaments de representants 
de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la seva competència.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.-  Modificar l’acord de Ple de data 2 de juliol de 2019 en el que es va 
designar com a representant titular a la senyora Patrícia Higueras Ovejero i 
com a substituts al  senyor Juan Ramon Torres Blanco i a la senyora Maria 
Peláez  Moreno  en  els  Consells  Escolars  dels  Centres  Educatius  d'aquest 
municipi, per tal d’incloure l’Escola Iris. Restant el següent redactat: 

ESC. SANT ANTONI
ESC. LA GUÀRDIA
ESC. LA VINYALA
ESC. SANT JORDI
ESC. JOAN JUNCADELLA
ESC. SANT JOSEP
ESC. SANT VICENÇ
ESC. LA IMMACULADA
EBM PETIT MAMUT
EBM L’ALEGRIA
INS. FREDERIC MOMPOU
INS. GABRIELA MISTRA
INS. SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS
CFA GARROSA
ESCOLA IRIS

Segon.  Donar  trasllat  del  present  acord  al  departament  d’Educació  i  a  les 
persones interessades.

4.0.0 ECONOMIA I HISENDA
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4.0.1  Resolució  al·legacions  i  aprovació  definitiva  de  les  Ordenances 
Fiscals per l'exercici 2022. (EC072021000006)

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

4.0.2  Resolució  al·legacions  i  aprovació  definitiva  de  les  ordenances 
reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari 
per l'exercici 2022. (EC072021000007)

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

4.0.3  Resolució  d'al·legacions  i  aprovació  definitiva  del  pressupost 
municipal per a l'exercici 2022 (EC102021000008)

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

4.0.4  Resolució  de  les  al·legacions  presentades  en  procediment  de 
comprovació  limitada  de  l'Impost  Sobre  el  Valor  dels  Terrenys  de 
Naturalesa Urbana (G0252016000006)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 13 vots a favor PSC-SVP 
(8),  Cs  (2),  SVCP  (2)  i  la  regidora  no  adscrita  (1)  i  els  vots  en  contra  
JUNTSxSVH-ERC-AM (7) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a 
tots els efectes legals. En la votació d’aquest punt es troba absent de la sessió, 
el  senyor  Agustin  Cera Rodríguez,  regidor  del  grup municipal  JUNTSxSVH-
ERC-AM.

Expedient número: G0252016000006 Aprovar l’atorgament del benefici fiscal 
de concessió potestativa consistent en un 50% de la quota íntegra de l’impost 
sobre  l’increment  de  valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  a  favor  del 
propietari que ho ha sol·licitat. 
Tràmit relacionat: Resolució de les al·legacions presentades en procediment 
de comprovació limitada de l’Impost Sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana.

Mitjançant escriptura pública de data 14 de gener de 2016, formalitzada davant 
el notari senyor Juan Carlos Ollé Favaró, sota el número 37 del seu protocol, la 
mercantil PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA, amb NIF A08395162, transmet per 
compravenda  la  plena  propietat  de  l'immoble  amb  referència  cadastral 
7022301-DF1872C-0001/OI,  ubicat  al  municipi  de Sant  Vicenç dels  Horts,  a 
favor  de  la  mercantil  TA  TUNG  PLATOS  PRECOCINADOS,  SL,  amb  NIF 
B61325148.
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En data 25 de gener de 2016, la mercantil PRYSMIAN SPAIN, SA, presenta 
escrit davant l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, registrat d’entrada amb el 
número  2016001099,  sol·licitant  la  declaració  d’especial  interès  o  utilitat 
pública,  per  raó  del  foment  de  l’ocupació,  de  la  transmissió  efectuada, 
acompanyant  còpia  del  Pla  de  negoci  i  Projecte  d’inversió  que  l’empresa 
compradora TA TUNG PLATOS PRECOCINADOS, SL, va preparar en relació 
amb el trasllat de les seves activitats al municipi i sobre la justificació de creació 
d’ocupació neta.

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

Per acord del Ple municipal de data 18 de febrer de 2016, expedient número 
G0252016000006, es va declarar d’especial interès o utilitat pública, per raó del 
foment  de  l’ocupació,  la  transmissió  efectuada  i  es  va  atorgar  a  favor  del 
subjecte passiu el benefici fiscal de concessió potestativa consistent en un 50% 
de la quota íntegra de l’IIVTNU. 

A l'empara  de la  delegació  de  les  facultats  de  gestió  de  l'IIVTNU,  feta  per 
l'Ajuntament en favor de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveu 
l'art. 7.1 del TRLHL, la Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) va 
dictar resolució en data 30 de juny de 2016, mitjançant la qual es va aprovar la 
liquidació de l’IIVTNU amb clau de cobrament 1192222-0000236283, amb una 
quota bonificada de 409.869,65.-€, que va ser notificada al subjecte passiu en 
data 13 de juliol de 2016.

En data 17 de gener de 2017, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va signar 
un  conveni  amb  l’empresa  compradora,  la  mercantil  TA  TUNG  PLATOS 
PRECOCINADOS, SL, segons el qual:

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

En  data  26  de  novembre  de  2019,  el  responsable  de  programes  del 
Departament de Promoció Econòmica va emetre informe, segons el qual, es 
considera que no s’havien assolit parcialment els objectius que justificaven la 
declaració d’utilitat pública i interès general, aprovada el 18 de febrer de 2016, i  
es proposava al Ple municipal que revisés l’esmentada declaració, així com la 
bonificació del 50% de la quota de la liquidació de l’IIVTNU practicada.
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En data 19 de desembre de 2019 la Secretaría i Intervenció de l’Ajuntament va 
informar que l’acord objecte d’aquest informe no comportava en cap cas una 
revisió o rectificació de l’acord adoptat pel ple celebrat el dia 18 de febrer de 
2016,  sinó  l’inici  de  les  actuacions  necessàries  per  comprovar  el  grau  de 
compliment dels objectius que van justificar la declaració d’interès especial  i 
utilitat pública i la consegüent bonificació del 50% de la quota de l’IIVTNU.

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

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

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

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

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

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

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

En data 3 de febrer de 2020 i amb registre de sortida 2020001346, l’Ajuntament 
remet a aquest Organisme còpia de les al·legacions formulades per la mercantil 
TA TUNG PLATOS PRECOCINADOS, SL. Escrit registrat d’entrada en aquest 
Organisme en data 3 de febrer de 2020 amb el núm. 2000042815.
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En data 4 de juny de 2020, el Cap de Promoció Econòmica i de la Ciutat emet  
informe  segons  el  qual  resulta  procedent  desestimar  l’al·legació  única 
presentada per l’empresa PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA.

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

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

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

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

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

Per resolució de la Gerent de l’ORGT de data 7 de desembre de 2020, inscrita  
en el Llibre destinat a l’efecte amb el núm. d’ordre 2020061191, es va denegar 
per motius taxats la sol·licitud de devolució de l’import ingressat en concepte de 
la  liquidació  de  l’IIVTNU  amb  clau  de  cobrament  1192222-0000236283. 
Expedient amb referència 1794045. L’esmentada resolució va ser notificada a 
la  mercantil  PRYSMIAN CABLES SPAIN,  SA,  en  data  10 de desembre de 
2020.  Aquesta  resolució  ha  esdevingut  ferma,  en  tant  que  no  ha  estat 
recorreguda en temps i forma.

Per acord del Ple municipal en sessió de data 22 de juliol de 2021 va prendre 
els acords que a continuació es transcriuen:

“Primer.- Declarar la caducitat del procediment de comprovació limitada, aprovada  
pel Ple en data 19 de desembre de 2019, i ordenar l'arxivament de les actuacions. 
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Segon.- Iniciar expedient per tal de verificar el compliment dels objectius que van  
justificar la declaració d’especial interès o utilitat pública aprovats en el ple celebrat  
el dia 18 de febrer de 2016 i la conseqüent bonificació del 50% de la quota íntegra  
del IVTNU, atorgada a l’empresa Prysmian Spain SAU, derivada de la venda de la  
nau situada a la confluència de l’Avinguda de Torrelles amb el Carrer Sant Joan a  
l’empresa Ta Tung platos precocinados S.L., en base a les consideracions que  
consten  a  l’informe  emès  pel  responsable  de  Programes  del  departament  de  
Promoció Econòmica i de la Ciutat i que s’adjunta a aquest acord.

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

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

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

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

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

Coeficient transmès: 100,00%
Base imposable/quota

Data 
adquisició

% valor prop
coef x 
anys

base 
imposable

tipus quota

12/06/1969 100
5.060.119,14.-

€
3,0 x 20

3.036.071,48.-
€

27%
819.739,30.-

€
Bonificació activitats econòmiques declarades d’especial interès o  
utilitat social

0%

Import liquidació 1192222-0000236283
409.869,65.-

€

Quota tributària diferencial
409.869,65.-

€
Interessos de demora*

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

L’empresa Prysmian Cables Spain,  SA va  presentar  al·legacions en data  4 
d’agost de 2021, en les què, sintèticament, s’oposa a la liquidació provisional 
objecte d’aquest procediment, en base als següents arguments:

-Manca  d’adequació  a  dret  de  la  proposta  de  liquidació,  atenent  el 
compliment  dels  requisits  exigits  en  quant  a  la  creació  d’ocupació  i 
facturació prevista.

-Manca d’adequació a dret de la proposta de liquidació per ser contrària 
als principis constitucionals de progresivitat, de capacitat econòmica i de 
prohibició de confisctorietat, per ser la quota integra superior al benefici 
obtingut.  Mitjançant  altresí,  reclama la  devolució  dels  ingressos de la 
declaració-liquidació emesa en data 1 de juliol  de 2016, en relació al 
mateix fet imposable.

Respecte a la primera de les al·legacions, el cap del Departament de Promoció 
Econòmica i de la Ciutat, ha emès en data 2 de desembre de 2021 el següent 
informe:

“En data 18 de febrer de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’atorgament el  
benefici fiscal de concessió potestativa consistent en un 50% de la quota íntegra  
de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana a favor del  
propietari  de la nau de la confluència de l’Avinguda de Torrelles amb el Carrer  
Sant  Joan,  i  va  declarar  d’especial  interès  o  utilitat  especial  la  transmissió  
realitzada.

Les ordenances fiscals de l’any 2016, aprovades per el ple de la corporació el dia  
17 de desembre de 2015 recollien aquesta possibilitat. En la seva ordenança fiscal  
número 4 relativa a l’IIVTNU, en el seu article 6.2, recollia la següent previsió:

“L’Ajuntament  bonificarà  un  50% del  a  quota  íntegra  de  l’impost  a  favor  dels  
immobles  en  els  que  es  desenvolupin  activitats  econòmiques  que  siguin  
declarades  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  per  concórrer  circumstàncies  
socials, culturals, històricoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiqui dita  
declaració. La declaració d’especial interès o utilitat pública correspondrà al Ple de  
la  Corporació.  Aquesta  bonificació  es  concedirà  prèvia  sol·licitud  del  subjecte  
passiu.

El  subjecte  passiu  que  va  realitzar  la  sol.licitud  per  a  la  nau  ubicada  a  la  
confluència dels carrers Sant Joan i Avinguda de Torrelles va ser Prysmian Spain,  
S.A.U.

Per  realitzar  aquesta  sol·licitud,  l’empresa  va  adjuntar  a  la  sol·licitud  diversa  
documentació entre la qual hi havia una pla d’empresa que va servir per a valorar  
l’idoneitat del projecte i atorgar la declaració d’especial interès tenint en compte les  



Ple 23/12/2021

previsions de creixement econòmic i d’ocupació allà recollits. Aquell document té  
número d’entrada E2016001107 i data d’entrada de 25 de gener de 2016. Aquest  
pla de treball plantejava uns resultats per el període 2016-2017 i 2018.

A part,  l’empresa Ta Tung Platos Precocinados va signar amb l’Ajuntament un  
conveni  de  col·laboració  en  data  de  17  de  gener  de  2017.  Aquest  conveni  
implicava  compromisos  per  les  dues  parts.  Per  part  de  l’Ajuntament,  es  
comprometia a posar a disposició de l’empresa Ta-Tung el servei gratuït de pre-
selecció, de cercar els candidats adequats utilitzant tots els mitjans que tenim a  
l’abast i a donar informació sobre les subvencions vigents en cada moment per la  
contractació de persones desocupades, adequant la selecció de les persones a les  
característiques de la subvenció.

Per la seva banda, l’empresa es comprometia a utilitzar  el  servei  gratuït  de la  
Borsa de Treball per a la contractació dels seus treballadors i es comprometia a  
informar  en  tot  moment  de  l’estat  de  les  ofertes  i  les  candidatures  que  es  
gestionessin.

L’empresa també es  comprometia  en el  seu punt  segon a complir  amb el  pla  
d’empresa presentat a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels horts en el moment en  
que es va presentar la sol·licitud de l’aprovació de la bonificació de la plusvàlua.

Amb data 26 de novembre de 2019 es va emetre un informe tècnic concluint que  
no s’havien aconseguit els objectius que justificaven la declaració d’utilitat pública i  
interès general aprovats el 18 de febrer de 2016.

En aquest informe s’argumentava que: En l’informe tècnic d’1 de febrer del tècnic  
de promoció econòmica concluint la necessitat de declarar l’interès públic, es feia  
referència en el seu punt 7 que “en l’actualitat son 61 empleats, i en el moment de  
l’Instal·lació  a  Sant  Vicenç  dels  Horts  (segon  semestre  de  2016)  els  caldrà  
contractar  a  unes 35 persones,  davant  la  necessitat  d’afrontar  el  període  més  
immediat i de cobrir el personal que ha comunicat que no es traslladarà”.

En el seu punt 8, a més, es feia referència a que “el creixement a mig termini en  
contractació (2 anys i mig des de l’instal·lació) serà constant fins arribar als 120  
treballadors...”

En el seu punt 9 es feia referència a la facturació i es comenta que “al 2016 es  
preveu una facturació de 9.6M€ ..., al 2017 hi ha una previsó de facturació de 14,4  
M€ i al 2018 una facturació de 25,2 M€.
Amb data 18 de novembre de 2019 l’empresa Ta Tung Platos Precocinados, s.l.  
presenten els resultats de l’any 2018 al registre mercantil. Aquests resultats 
permeten  tenir  una  comparativa  d’allò  consignat  al  pla  d’empresa  i  allò  que  
finalment s’ha esdevingut.

En  aquest  resultats  presentats  al  registre  mercantil  es  valora  per  una  banda  
l’ocupació creada per l’empresa en el període 2016-2018, que és el període que  
ens ocupa. En ella s’estableix que a finals de l’any 2016 l’ocupació de l’empresa  
era de 71 treballadors, un 22,53% dels quals eventuals.
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Durant l’any 2017 l’ocupació va créixer fins a les 92 persones, baixant l’eventualitat  
fins al 5,43%. Finalment l’any 2018 l’ocupació va arribar fins als 109 treballadors,  
amb una eventualitat del 8,25%.

Per  la  seva  banda,  la  facturació  de  l’any  2016  va  ser  de  10.943.086,14€,  la  
facturació  de  l’any  2017  va  ser  de  13.051.726,34€  i  la  de  l’any  2018  de  
14.253.316,10€.

La diferència percentual entre els treballadors previstos per a l’any 2018 al Pla  
d’empresa i  el  que ha acabat  sent  en realitat  segons allò  establert  a  l’informe  
presentat al registre mercantil, és d’un 12,8% per sota de les perspectives, mentre  
que la diferència a nivell de facturació queda per sota en un 43,65%.

En data 20 de desembre de 2019 entra al registre de l’Oficina de recaptació 
i
gestió de tributs de la Unitat del Baix Llobregat Nord les al·legacions de l’empresa  
PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.L.U. que en una al·legació única exposa:

1.-L’increment de la plantilla ha estat sostingut amb uns percentatge molt elevats i  
que en els períodes 2016 i 2017 s’han complert els objectius.

2.-L’increment  de  la  facturació  ha  estat  sostingut  amb  uns  percentatges  molt  
elevats i que en els períodes 2016 i 2017 s’han complert amb els objectius. I en  
base a aquests arguments, sol·licita que s’arxivi i es deixi sense efecte l’acte de  
revisió de la declaració d’utilitat pública i d’especial interès general.

En  data  13  d’agost  de  2021  va  arribar  al  nostre  departament  una  resposta  
realitzada per l’empresa Prysmian Cables Spain, S.A.U en el que exposava en el  
seu punt primer un conjunt d’al·legacions que donen resposta a la comunicació  
realitzada per l’ajuntament relativa l’aprovació en el ple del 22 de juliol de 2021,  
que va aprovar declarar la caducitat.

Consideracions Tècniques
La primera al·legació fa referència a la falta d’adequació a dret de la proposta de  
liquidació practicada tenint en compte el compliment dels requisits per l’aplicació  
de la bonificació del 50% de la quota íntegra del IIVTNU.

En  el  primer  punt  relatiu  a  la  creació  d’ocupació,  s’ha  establert  en  anteriors  
informes la diferència entre els objectius compromesos i els adquirits, que existeix  
en un nombre de 12 persones a finals del 2018, moment en el que es va demanar  
al  departament  de  promoció  econòmica  que  es  constatés  el  compliment.  Les  
dades amb les que s’ha realitzat aquesta valoració son les aportades al registre  
mercantil per l’empresa per els períodes de 2017 i 2018.
La valoració que fa el servei de promoció econòmica es cenyeix al període recollit  
en el  pla de l’empresa,  que parla dels anys 2016-2018 i  es en base a aquest  
període que s’informa sobre les dades.



Ple 23/12/2021

Més endavant  de l’al·legació es fa referència a la validesa del  compliment  del  
conveni  de  col·laboració  i  la  tasca  compromesa  per  l’Ajuntament  de  realitzar  
recerca  de  candidats  vàlids  per  a  cobrir  els  llocs  requerits  per  l’empresa amb  
candidatures vàlides.
En aquest  sentit,  en el  quadre es poden visualitzar  les ofertes tractades en el  
període  comentat,  a  part  d’altres  activitats  realitzades  per  a  poder  oferir  a  
l’empresa perfils vàlids. 

En total s’envien 48 candidatures i s’acaben realitzant 15 contractacions.

Després d’aquest període en el que la relació amb el servei d’intermediació laboral  
és fluida, el flux d’ofertes es para.

En  la  mateixa  línia,  el  segon  punt  de  la  primera  al·legació  fa  referència  a  la  
facturació. Com a principal punt diferencial respecte l’anterior es fa referència la  
pèrdua del  30% de la  facturació  durant  l’any  2018 a  conseqüència  de  que el  
principal client de la companyia deixés de comprar per la pèrdua de la certificació  
alimentària  IFS.  A  partir  d’aquí  argumenta  que  en  la  redacció  de  l’ordenança  
s’estableix que “tots els compromisos lligats al pla d’empresa s’exceptuaran en cas  
que concorri alguna causa no imputable a l’empresa”, però amb la informació que  
ens consta a l’ajuntament, no es pot valorar altra cosa que no sigui que la pèrdua  
de la certificació és a priori responsabilitat de l’empresa.

En definitiva i com s’ha exposat anteriorment, la xifra d’ocupats i la de facturació  
que es valora és la compresa en el pla de negoci, és a dir en el període que va de  
l’arribada fins a l’any 2018, i no arriba al compliment en els percentatges de la  
forma que s’ha establert en anteriors informes, és a dir que es queda a l’any 2018  
un 12,8% per sota de les perspectives en relació a la contractació i un 43,65% en  
relació a la facturació durant el període tingut en compte.
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Conclusió:  D’acord  amb  tot  el  que  s’ha  exposat,  es  proposa  desestimar  
l’al·legació primera presentada per l’empresa PRYSMIAN CABLES SPAIN. S.L.,  
amb data 13 d’agost.”

Pel  que  fa  a  l’al·legació  d’inconstitucionalitat,  tant  de  la  liquidació  objecte 
d’aquest procediment com de la inicialment realitzada, cal posar de manifest  
que aquest motiu d’oposició ja va ser resolt per la Gerència de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en data 20 de gener de 2020, 
resolució  que  ha  esdevingut  ferma  en  tant  que  no  consta  que  hagi  estat  
recorreguda en temps i forma. Cal, per tant, desestimar aquest motiu d’oposició 
a la proposta de liquidació, atenent la identitat objectiva i subjectiva amb un 
recurs administratiu anterior resolt mitjançant acte ferm.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per l’empresa Prysmian Cable 
Spain,  SL  contra  la  liquidació  provisional  abans  detallada  pels  motius  que 
s’exposen a l’informe del cap del Departament de Promoció Econòmica i de la 
Ciutat, transcrit en els antecedents del present acord, en quant al compliment 
dels requisits per a l’obtenció de la bonificació atorgada en el seu dia, com dels 
motius d’oposició per presumpta inconstitucionalitat de l’exacció, atenent que 
és un aspecte ja resolt expressament per resolució ferma de la Gerència de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de data 20 de 
gener de 2020.

SEGON.- Notificar aquest acord a PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA, TA TUNG 
platos precocinados S.L., i a l’ORGT de la Diputació de Barcelona als efectes 
d’aprovació de la liquidació corresponent i posteriors actes de recaptació.

5.0.0 EDUCACIÓ

5.0.1 Aprovar inicialment el canvi de denominació i modificació del nom 
de la Llar d’infants de Sant Vicenç dels Horts, pel nom específic de Escola 
Bressol Municipal Petit Mamut. (SC242021000001)

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 sessió,  el  
senyor Agustin Cera Rodríguez, regidor del grup municipal JUNTSxSVH-ERC-
AM.

Expedient  número: SC242021000001 Canvi  de  denominació  de  la  Llar 
d’infants de Sant Vicenç dels Horts a Escola Bressol Municipal Petit Mamut. 
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Tràmit relacionat: Aprovar inicialment el canvi de denominació i modificació 
del nom de la Llar d’infants de Sant Vicenç dels Horts, pel nom específic de 
Escola Bressol Municipal Petit Mamut.

Vist  que  en  data  22  d’octubre  de  2001  es  va  signar  un  conveni  entre  el  
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts,  per  crear  un  centre  docent  públic  de  primer  cicle 
d’educació infantil  de titularitat municipal, sent la denominació específica del 
centre i el seu codi al Registre de Centres Docents “Municipal de St. Vicenç 
dels Horts, amb número de codi 08060344”.

Atès que l’abril de 2008 es va dur a terme un procés participatiu per triar un 
canvi de nom de la llar d’infants municipal de Sant Vicenç dels Horts, en aquell 
moment, la única Escola Bressol Municipal existent.

Vist que en data 9 d’abril de 2008, es va reunir un Consell de participació de la 
Llar d’infants de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat de triar nom per la llar 
d’infants, després del procés participatiu de tota la comunitat educativa, donat 
que  a  partir  de  setembre  de  2008  entraria  en  funcionament  una  nova  llar 
d’infants municipal (L’Alegria) i va sorgir la necessitat de que totes dues escoles 
bressol tinguessin nom propi per poder identificar-les correctament.

Atès que l’any 2020,  davant  l’inici  d’expedient  per  a  la  construcció  del  nou 
edifici  de l’Escola Bressol Municipal Petit  Mamut (Llar d’infants municipal de 
Sant Vicenç dels Horts), des de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es va 
sol·licitar el canvi d’ubicació de la Llar d’infants municipal de Sant Vicenç dels 
Horts, amb el codi 08060344.

Vist que en data 30 de març de 2021 es va rebre tramesa genèrica adreçada a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per part del Cap del Servei de Règim 
Econòmic i Administratiu de Centres Públics, de la Generalitat de Catalunya, 
indicant que havien rebut la petició de canvi d’ubicació i sol·licita la tramitació  
del canvi de denominació de la Llar d’infants municipal de Sant Vicenç dels 
Horts, ja que, tot i que aquesta llar és coneguda amb el nom d'Escola Bressol 
Petit Mamut, encara consta registrada en la Generalitat amb el nom original de 
Llar d’Infants Municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Atès que en data 7 d’octubre de 2021, es van reunir  el  Consell  Escolar de 
Centre de l’Escola Bressol Petit mamut i es va aprovar formalitzar el canvi de 
nom de  Llar  d’infants  municipal  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  per  la  d’Escola 
Bressol Municipal Petit Mamut.

Vista l’acta del Consell Escolar de centre on s’aprova formalitzar el canvi de 
denominació de la Llar d’infants de Sant Vicenç dels Horts a Escola Bressol 
Municipal Petit Mamut. 
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Consta  a  l’expedient  l’informe  del  Cap  del  Departament  d’Educació  on 
manifesta la necessitat i/o conveniència de tramitar el canvi de denominació de 
la Llar d’infants de Sant Vicenç dels Horts a Escola Bressol  Municipal  Petit 
Mamut. 

Vist  que la  disposició  transitòria  quarta,  del  Decret  102/2010,  de 3 d’agost,  
d’autonomia  dels  centres  educatius,  regula  la  denominació  específica  dels 
centres públics de la Generalitat.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment el canvi de denominació i modificació del nom de la 
Llar d’infants de Sant Vicenç dels Horts, pel nom específic de Escola Bressol 
Municipal Petit Mamut.

Segon.  Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’edictes municipal, a l’efecte  
que  qualsevol  persona  interessada  pugui  presentar  les  observacions  o 
suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut 
aquest  període  de  temps  no  s’ha  formulat  cap  observació  o  suggeriment,  
aquest acord inicial quedaria aprovat definitivament, sense necessitat de nova 
aprovació en forma expressa.

Tercer.  Notificar  la  nova  denominació  al  Servei  de  Règim  Econòmic  i 
Administratiu de Centres Públics, de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
oportuns.

Quart.  Facultar  l’alcalde  perquè  subscrigui  tots  els  documents  que  siguin 
necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.

Cinquè. Fer trasllat de l’acord a la directora de l’Escola Bressol Municipal Petit 
Mamut.

5.0.2 Aprovar la setena 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. (CVIA2019000004)

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 sessió,  el  
senyor Agustin Cera Rodríguez, regidor del grup municipal JUNTSxSVH-ERC-
AM.
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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 setena 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.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i  l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts han subscrit sis 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; la tercera, la quarta i la cinquena pel curs escolar 2020-2021; i la 
sisena pel curs escolar 2021-2022.

En data 2 de novembre de 2021, mitjançant registre d’entrada E2021029334, 
se’ns proposa la signatura de la setena addenda econòmica al conveni, on es 
concreta una dotació econòmica per desplegar diferents actuacions durant curs 
escolar 2021-2022.
La  dotació  econòmica  de  la  setena  addenda  es  desglossa  de  la  manera 
següent:

CONCEPTE IMPORT
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Mesura 5 PMOE - Mentoria socioeducativa 
(àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i reforç 
de l’atenció educativa)

2.100,00 €

Mesura 7 PMOE -  Tallers suport i acompanyament educatiu 
(TSAE) 
(àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i reforç 
de l’atenció educativa)

54.000,00 €

Mesura 17 PMOE – Oportunitats educatives més enllà de 
l’escola 
(àmbit 4. Acció educativa comunitària i oportunitats educatives 
més enllà de l’escola)

7.599,00 €

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

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

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

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.  Aprovar  la  setena  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, i a l’informe tècnic corresponent.

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 
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 
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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 ESPORTS

6.0.1  Declarar  deserta  la  licitació  del  contracte  de  l’explotació,  en 
modalitat  de  concessió  de  serveis,  del  servei  de  bar-cafeteria  amb 
terrassa del camp de futbol de La Barrruana i aprovar la devolució de la 
garantía. (CTRE2021000001)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor PSC-SVP 
(8), Cs (2) i la regidora no adscrita (1), l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) 
i  els  vots  en  contra  de  SVCP (2)  acorda  aprovar  la  proposta  de  resolució 
transcrita a tots els efectes legals.

Expedient  número: CTRE2021000001 contractació,  mitjançant  procediment 
restringit, de l’explotació, en modalitat de concessió de serveis, del servei de 
bar-cafeteria amb terrassa del camp de futbol de La Barrruana. 
Tràmit relacionat: Declarar deserta la licitació del contracte de l’explotació, en 
modalitat de concessió de serveis, del servei de bar-cafeteria amb terrassa del 
camp de futbol de La Barrruana i aprovar la devolució de la garantía.

Per acord de Ple municipal de data 20 de maig de 2021, rectificat en data 17 de 
juny de 2021, es va aprovar l’inici  de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment  obert,  tramitació  ordinària,  per  a  l’adjudicació  del  contracte  de 
l’explotació, en modalitat de concessió de serveis, del servei de bar-cafeteria 
amb terrassa del camp de futbol de La Barrruana.

En base a la proposta emesa per la mesa de contractació en data 27 d’octubre 
de 2021 i mitjançant decret núm. 2021LLDR001507 de data 4 de novembre de 
2021,  l’òrgan  de  contractació  va  enviar  requeriment  al  senyor  Aleix  Lloret  
González, per tal que aportés la documentació requerida així com el document 
acreditatiu  del  dipòsit  a  la  tresoreria  municipal  de  la  garantia  definitiva  per 
import de 3.405,00 €.

Vist  que  en  temps  i  forma  el  senyor  Aleix  Lloret  González  va  dipositar  la 
corresponent garantia per import de 3.405 €, i  va presentar la documentació 
requerida.

Vist  que la Mesa de Contractació es va reunir  en data 14 de desembre de 
2021, per tal de fer la corresponent comprovació de la solvència econòmica i 
financera  presentada,  i  davant  de  l’exposició  del  tècnic  encarregat  de  la 
valoració,  que constata  que  el  licitador  no  ha  pogut  acreditar  un  volum de 
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negoci proporcional al període d’activitat, va proposar a l’òrgan de contractació, 
atenent a allò disposat en l’article 150 de la LCSP, declarar deserta la licitació  
per manca de més licitadors que hagin presentat oferta i retornar la garantia 
dipositada al senyor Aleix Lloret González.

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.-  Declarar deserta, per falta de licitadors que compleixin els requisits 
previstos  al  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  la  licitació  per  a 
l’adjudicació del contracte de l’explotació, en modalitat de concessió de serveis, 
del servei de bar-cafeteria amb terrassa del camp de futbol de La Barrruana, en 
base a l’acta de la mesa de contractació de data 14 de desembre de 2021 i que  
s’adjunta a l’expedient.

Segon.-  Aprovar, en base a l’acta de la mesa de contractació de data 14 de 
desembre de 2021, la devolució de la garantia per import  de 3.405 € (Ref.  
21/869)  dipositada  pel  senyor  Aleix  Lloret  González  pel  contracte  de 
l’explotació, en modalitat de concessió de serveis, del servei de bar-cafeteria 
amb terrassa del camp de futbol de La Barruana.

Tercer.- Aprovar el tancament i l’arxiu del referit expedient. 

Quart.-  Publicar  aquest  acord  en  el  Perfil  del  Contractant  i  notificar  als 
interessats.

7.0.0 SERVEIS SOCIALS

7.0.1  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç  dels  Horts  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  de 
finançament de l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA-III) del 
Baix Llobregat, per al període 2021-2024. (CVIA2021000018)
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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: CVIA2021000018, relatiu el conveni entre l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  de  de 
finançament de l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA-III) del Baix 
Llobregat, per al període 2021-2024.

Tràmit relacionat: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  de 
finançament de l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA-III) del Baix 
Llobregat, per al període 2021-2024.

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració pel 
que fa al  finançament del personal destinat a l’Equip d’Atenció a la Infància 
l’Adolescència  del  Baix  Llobregat  per  tal  de  atenció  a  la  donar  una  millor 
infància i adolescència en situació d’alt risc social així com les seves famílies. 

Vista la proposta del conveni del Consell Comarcal del Baix Llobregat per al 
finançament de l’equip d’Atenció a la infància i Adolescència per al període de 
l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

Vista la memòria justificativa de data 16 de desembre de 2021, 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.
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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, llevat 
de les consideracions que consten en l’informe en data 16 de desembre de 
2021, per la cap del departament de Serveis Socials. 

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en virtut del 
qual es regula del finançament de l'equip d'Atenció a la Infància i Adolescència 
per al període de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2024, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni.

Segon.-  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  econòmica  pel  concepte  “Equip 
d’Atenció a la Infància l’Adolescència del Baix Llobregat” a favor del Consell 
Comarcal  del  Baix  Llobregat,  des  de  l’1  de  gener  del  2021  fins  al  31  de 
desembre del 2024, d’acord amb el desglossament següent:

Any 2021:

Nom partida Número partida Termini Import
Conveni  EAIA-Consell 
Comarcal

21  400  2310 
46500

2021 6.731,53 €

Total crèdit disponible desembre 2021 6.731,53 €
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Anys 2022 a 2024:

Nom partida Número partida Termini Import
Conveni  EAIA-Consell 
Comarcal

400  2310 
46500

2022 6.731,53 €

Conveni  EAIA-Consell 
Comarcal

400  2310 
46500

2023 6.731,53 €

Conveni  EAIA-Consell 
Comarcal

400  2310 
46500

2024 6.731,53 €

Total anys 2022 a 2024 20.194,59€

Tercer.-  Notificar aquesta Resolució al  Consell  Comarcal  del  Baix Llobregat 
interessada,  adjuntant-li  amb  la  notificació  un  exemplar  del  conveni  que 
s’aprova  per  aquesta  Resolució,  el  qual  haurà  de  ser  retornat  pel  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat a aquest Ajuntament degudament formalitzat amb 
les signatures de la Presidenta del Consell Comarcal i de la persona titular de 
la Secretaria de Consell Comarcal del Baix Llobregat, i demanant-li que enviï a 
aquest Ajuntament certificació acreditativa del corresponent acord o resolució 
administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent,  referent  a 
l’acceptació per part de la Corporació de Consell Comarcal del Baix Llobregat 
del  text  del  conveni  en tots  els  seus termes,  significant  a  la  citada Consell  
Comarcal del Baix Llobregat 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 FEMINISME
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8.0.1  Aprovar  la  rectificació  del  conveni  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat  i  els  ajuntaments  de  Begues,  Castelldefels,  Castellví  de 
Rosanes,  Corbera  de  Llobregat,  El  Prat  de  Llobregat,  Esplugues  de 
Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat,  
Santa  Coloma  de  Cervelló,  Sant  Joan  Despí,  Sant  Just  Desvern,  Sant 
Vicenç  dels  Horts,  Torrelles  de  Llobregat  i  Viladecans,  amb  motiu  de 
l’organització de la 11a edició del Premi Literari Delta Narrativa escrita per 
dones, així com la publicació i presentació de l’obra guanyadora, aprovat 
en el Ple Municipal de data 23 de setembre de 2021. (CVIA2021000010)

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

Expedient número: CVIA2021000010, relatiu al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i els ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Corbera de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i  
Viladecans, amb motiu de l’organització de la 11a edició del Premi Literari Delta 
Narrativa  escrita  per  dones,  així  com  la  publicació  i  presentació  de  l’obra 
guanyadora.
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  rectificació  del  conveni  de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i els ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Corbera de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i  
Viladecans, amb motiu de l’organització de la 11a edició del Premi Literari Delta 
Narrativa  escrita  per  dones,  així  com  la  publicació  i  presentació  de  l’obra 
guanyadora, aprovat en el Ple Municipal de data 23 de setembre de 2021.

Atès que en el Ple Municipal de data 23 de setembre de 20021 es va aprovar el 
conveni  de col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix Llobregat  i  els 
ajuntaments  de  Begues,  Castelldefels,  Castellví  de  Rosanes,  Corbera  de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i  
Viladecans  mitjançant  un  conveni  de  col·laboració  de  durada  bianual 
convoquen la que serà la XI a edició del Concurs de Narrativa Escrita per a 
Dones "Premi Delta". La finalitat del premi literari és la de promoure l’ igualtat 
d’oportunitats entre homes i  dones fent visibles les aptituds creatives de les 
dones,  així  com encoratjar-les  perquè desenvolupin  el  seu potencial  com a 
escriptores. 
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Vist que el conveni que es va aprovar consta la clàusula sisena- Resolució del  
contracte: “apartat e. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni” i 
atès que el conveni definitiu aquesta clàusula no existeix. 

Consta  l’informe  de  la  tècnica  del  departament  de  Feminisme  i  LGTBI  on 
justifica la necessitat  d’aprovar  un rectificació  del  conveni  aprovat  en el  Ple 
Municipal  de  data  23  de  setembre  de  2021,  per  tal  que  l’apartat  e)  de  la 
clàusula sisena- Resolució del contracte, no consti en el conveni definitiu.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.- Aprovar la rectificació del conveni de col·laboració, a subscriure entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i els ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Corbera de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i  
Viladecans, amb motiu de l’organització de la 11a edició del Premi Literari Delta 
Narrativa  escrita  per  dones,  tot  això  d’acord  amb  el  text  de  la  minuta  del 
conveni que s’adjunta a l’acord, aprovat en el Ple del mes de setembre de 2021 
per tal que no consti l’apartat e) de la clàusula sisena- Resolució del contracte.

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

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 
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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.

9.0.0 SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

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

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

10.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

10.0.1  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts i  l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la mutació 
demanial  subjectiva  de  la  parcel·la  situada  al  carrer  Lucena  2-4  del 
municipi de Sant Vicenç dels Horts de l’Àrea metropolitana de Barcelona 
per a la promoció d’allotjaments dotacionals. (CVIA2021000023)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor PSC-SVP 
(8), Cs (2) i la regidora no adscrita (1) i els vots en contra de JUNTSxSVH-
ERC-AM (8) i SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a 
tots els efectes legals.

Expedient número: CVIA2021000023, relatiu al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
a la mutació demanial subjectiva de la parcel·la situada al carrer Lucena 2-4 del 
municipi  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  favor  de  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona per a la promoció d’allotjaments dotacionals.
 
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i  l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la mutació 
demanial subjectiva de la parcel·la situada al carrer Lucena 2-4 del municipi de 
Sant Vicenç dels Horts a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la 
promoció d’allotjaments dotacionals.
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Atès els antecedents de fet que a continuació es transcriuen literalment:

“Antecedents

I.-  Consta  a  l’expedient  de  referència,  informe  per  part  del  departament  
d’habitatge de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts on s’exposa la voluntat  
municipal d’implementar polítiques per facilitar habitatges a preus assequibles  
a  diferents  sectors  de  la  població  que  tenen  dificultats  per  accedir  al  parc  
d’habitatges lliures.

En aquest sentit, l’Ajuntament és propietari, en ple domini, de la següent finca,  
ubicada  al  carrer  Lucena,  núm.  2-4  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  a  títol  
d’adjudicació i per la seva procedència lliure de càrregues registrades:

PARCELA P-3 destinada a equipament públic de forma irregular, compren el  
sol destinat a equipament públic del sector i té una superfície de set mil tres-
cents dos metres setanta decímetres quadrats. LLINDA: al nord amb el carrer  
La Llacuna i  torrent;  al  sud,  amb Manuel  León Martín  i  altres; a l’est,  amb  
“Moncori SL”; i a l’oest,amb la resta d’equipaments de “Moncori, SL”

La referenciada finca es troba inscrita en el Registre de la Propietat de Sant  
Vicenç dels Horts, en el tom 2487, llibre 275, foli 53, finca 13826, inscripció 2a,  
amb les següents referències cadastrals:

o 6226405DF1862E0001JX
o 6226406DF1862E0001EX
o 6126401DF1862E0001SX
o 6026704DF1862E0001DX

La finca en qüestió es troba classificada de sòl urbà, amb la qualificació de  
Sistema  d’equipaments  comunitari,  clau  7b  segons  informe  de  l’arquitecte  
municipal i, en conseqüència, té caràcter demanial d’acord amb l’article 3.1.b)  
del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  del  
Patrimoni dels Ens Locals, en endavant RPEL. 

II.-  L’Entitat  pública  empresarial  local  depenent  de  l’Àrea  Metropolitana,  
l’IMPSOL, té la intenció de promoure en la parcel·la del carrer Lucena, núm. 2-
4 de Sant Vicenç dels Horts, la construcció d’allotjaments dotacionals en règim  
de lloguer, prèvia mutació demanial del bé descrit a l’anterior expositiu.

D’aquesta manera, un cop efectuada la mutació demanial de la referenciada  
parcel·la, l’IMPSOL procedirà a la redacció del corresponent Pla de Especial  
Urbanístic per la determinació de l’ús de l’equipament i l’ordenació detallada,  
l’avantprojecte,  el  projecte  bàsic  i  executiu  d’edificació  i  la  proposta  
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d’urbanització escaient, així com la licitació de les obres de construcció dels  
allotjaments dotacionals i la urbanització de la parcel·la en qüestió.

III.- A l’informe de l’arquitecte municipal es concreta el valor de la finca és de  
13.857.841,12 euros.

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

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

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

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

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

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

Ateses  les  consideracions  jurídiques  recollides  a  l’informe  jurídic  emès  per 
l’assessor i que literalment es transcriuen a continuació:

Consideracions jurídiques
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Primera.- L’article 34.5 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el  
Text refós de la Llei d’urbanisme, en endavant TRLU, incorpora el sistema  
urbanístic  d’habitatges  dotacionals  públics  en  el  sistema  d’equipaments  
comunitaris.
 
Arrel  de  la  nova  redacció  de  l’article  34.5  del  TRLU  donada  pel  Decret  Llei  
17/2019,  de  data  23  de  desembre,  de  mesures  urgents  per  millorar  l’accés  a  
l’habitatge,  el  sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics s’integra en el  
sistema  urbanístic  d'equipaments  comunitaris  per  reforçar  el  seu  caràcter  
eminentment assistencial en situacions de la vida de les persones que necessiten  
allotjament  temporal.  D’aquesta  manera,  la  concreció  de  l'ús  d'allotjament  
dotacional sobre sòls qualificats d'equipament ha de venir avalada únicament, com  
qualsevol  altre  ús,  per  la  justificació  adequada de la  seva necessitat  preferent  
respecte a altres usos d'equipament.

Amb aquesta modificació, el legislador pretén obrir aquest tipus d'allotjament cap a  
una tipologia més diversa, més adaptable a les necessitats de residència temporal  
de col·lectius diversos i, per tant, més funcional, modificant el referenciat article  
34.5 del TRLU, pel qual el sistema urbanístic d'equipaments comunitaris comprèn  
els centres públics, els equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu,  
sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de transport, d'allotjament dotacional i els  
altres equipaments que siguin d'interès públic o d'interès social. 

De  conformitat  amb  el  Decret  17/2019,  s’entén  per  equipament  d'allotjament  
dotacional el que es destina a satisfer les necessitats temporals d'habitació de les  
persones, en règim d'ús compartit de tots o una part dels elements de l'allotjament  
amb altres usuaris, o en règim d'ús privatiu d'un habitatge complet, per raó de:

a)Dificultat d'emancipació.
b)Requeriments d'acolliment, d'assistència sanitària o d'assistència social.
c)Feina o estudi
d)Afectació per una actuació urbanística

Així  doncs,  segons  s’especifica  als  informes  que  consten  a  l’expedient  de  
referència  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  pretén  destinar  la  parcel·la  
descrita a l’antecedent I, qualificada com a Sistema d’equipaments comunitari, clau  
7b a la futura construcció d’allotjaments dotacionals mitjançant l’IMPSOL.

Segona.-  La mutació demanial entre administracions públiques regulada a  
l’article 216 bis del Decret 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la  
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en endavant TRLMRLC, 

L’article 216 bis del TRLMRLC, en la seva redacció donada per l’article 19.12 de la  
Llei  16/2015,  de  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de  
l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i,  
posteriorment,  modificat  el  seu apartat  2n per la Llei  5/2020,  del  29 d'abril,  de  
mesures  fiscals,  financeres,  administratives  i  del  sector  públic  i  de  creació  de  
l'impost  sobre  les  instal·lacions  que  incideixen  en  el  medi  ambient,  Llei  
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d’acompanyament a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2020,  
estableix; 

- Les mutacions es poden produir (i) per raó de nous fins públics presos en  
consideració,  (ii)  pel  canvi  del  subjecte  titular  del  bé  en  l’atribució  de  
competències a un altre ens local o a una altra administració o (iii) per la  
imposició d’afectacions secundàries, en ésser compatible el  bé amb dos  
fins  o  més  i  (iv)  si  els  béns  es  poden  afectar  a  serveis  d’altres  
administracions públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic  
de llur competència. 

D’acord  amb  l’apartat  2n  del  referenciat  precepte,  la  mutacióó  entre  
administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns. 

- També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels  
ens locals  i  llurs  organismes públics es poden afectar  a serveis  d'altres  
administracions públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic  
de llur competència. La mutació́ demanial entre administracions públiques  
no altera el caràcter demanial els béns. 

- La mutació́ demanial transmet la titularitat dels béns o drets demanials que  
són  necessaris  per  al  compliment  de  les  finalitats  de  l’administració  
adquirent, la qual manté aquesta titularitat mentre continuïn afectats a l’ús o  
servei públic i, per tant, conservin el caràcter demanial. Si els béns o drets  
demanials no són destinats a l’ús o servei públic o s'hi deixen de destinar  
posteriorment abans de la finalització ́ del  termini  acordat,  reverteixen en  
l’administració ́ transmitent i  s'integren en el  seu patrimoni dominical  amb  
totes les seves pertinences i accessions. 

- Si en l'acord de transmissió́ de la mutació demanial no s'estableix una altra  
cosa, s’entén que el fi per al qual s'ha atorgat s'ha de complir en el termini  
de cinc anys. Si la destinació s'ha mantingut durant tot el termini acordat, o  
si no s'ha establert cap termini i s'ha mantingut la destinació en els trenta  
anys  següents,  no  es  produeix  la  reversió ́ dels  béns  o  drets  a  
l’administració  transmitent  i  aquests  resten  integrats  en  el  patrimoni  de  
l’administració́ adquirent. 

Així doncs, la mutació demanial pot comportar o un canvi de subjecte – mutació  
subjectiva – o de destinació – mutació objectiva – dels béns, sense que perdin la  
naturalesa jurídica de béns de domini públic. 

Per tant, es tracta d’una operació que només està prevista per a béns de domini  
públic, afectes a un ús o servei públic; i que, en el cas de la mutació subjectiva,  
permet alterar-ne la titularitat dels béns sense desafectar-los prèviament, ja que el  
bé conserva la qualificació jurídica de domini públic, però passant a ser titularitat  
d’una altra administració. 

En  aquest  sentit,  la  redacció  de l’article  216 bis  del  TRLMRLC es refereix  de  
manera expressa a la mutació demanial dels béns de dominis públics locals. 
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En sentit semblant, trobem l’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel  
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, en endavant RPEL, pel  
qual  s’entenen les mutacions de domini  públic  com aquell  canvi  de subjecte –  
mutació subjectiva – o de destinació de béns – mutació objectiva – sense que  
perdin la seva naturalesa jurídica, requerint, en tot cas, l’acord de l’ens local en el  
que s’acrediti la oportunitat del canvi. Segons l’esmentat precepte, les mutacions  
demanials es podran produir per:

a)Raó de nous fins públics presos en consideració.
b)Canvi del subjecte titular del bé en les alteracions de termes municipals o  
en l’atribució de competències a un altre ens local o una altra administració.
c)Per la imposició d’afectacions secundàries, en ser compatible el bé amb  
dos o més fins.

D’un anàlisis del conveni que es proposa signar, el mateix té per objecte traslladar  
la titularitat d’un bé de domini públic - la parcel·la ubicada al carrer Lucena, núm.  
2-4, qualificada d’equipament públic – titularitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç  
dels  Horts  a  un  altre  entitat  del  sector  públic,  com és,  en  el  present  supòsit,  
l’IMPSOL, sense necessitat de desafectar-lo prèviament i, en conseqüència, el que  
s’està proposant és una mutació demanial de la parcel·la en qüestió. 

És important fer referència, que al tractar-se el present supòsit d’un bé de domini  
públic, en cap cas es podrà efectuar una cessió gratuïta per part de l’Ajuntament  
de Sant Vicenç dels Horts a favor de l’IMPSOL, al ser aquesta una figura regulada,  
únicament i exclusivament, pels béns patrimonials ex article 49 RPEL. 

Efectivament, els béns de domini públic són inalienables – per totes la Sentència  
de data 5 d’octubre de 1993, de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal  
Suprem  –  i,  per  tant,  s’exclou  la  possibilitat  de  transmetre  la  seva  titularitat  
mitjançant cessió gratuïta.  En aquest sentit,  resulta suficientment significatiu,  el  
Dictamen  179/2019,  de  data  20  de  juny  de  2019,  de  la  Comissió  Jurídica  
Assessora, pel qual s’informa favorablement la revisió d’ofici per tal de declarar la  
nul·litat de ple dret de l’acord d’un Ens Local, relatiu a la cessió gratuïta d’un bé de  
domini públic a favor de la Generalitat de Catalunya, quan en realitat el que es  
tenia que haver tramitat és una mutació demanial, entre ambdues administracions.  
Així podem llegir, en el referenciat Dictamen:

No obstant això, com s’ha vist,  aquest procediment de cessió, dirigit a  
acreditar el caràcter patrimonial i alienable de be, resultava inadequat,  
en  la  mesura  que  un  be  de  domini  públic  no  pot  ser  objecte  de  
cessióó; i el que era procedent era una mutacióó demanial, amb l’acord  
de l’ens local que acredités la necessitat o oportunitat del canvi i amb la  
resta  de  requisits  que  preveu  la  normativa  aplicable  (art.  216  bis  
TRLMRLC). 

Tercera.- Procediment per declarar la mutació demanial ex article 216 bis del  
TRLMRLC
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Tal com hem exposat, al trobar-nos davant d’un bé demanial no es podrà efectuar  
una cessió gratuïta de la parcel·la ubicada al  carrer Lucena, núm. 2-4 de Sant  
Vicenç dels Horts i, per tant, no és pot acudir, en cap cas, al procediment regulat a  
l’article 49.2 del RPEL que regula les cessions gratuïtes dels béns patrimonials.

Així doncs, en el present supòsit s’ha de seguir el procediment regulat a l’article  
216 bis del TRLMRLC i a l’article 27 del RPEL que disposen que les mutacions  
demanials requereixen l’acord de l’ens local en el què s’ha d’acreditar la necessitat  
i oportunitat del canvi i l’acceptació de l’administració que rep el bé demanial.

Per tant, en el present supòsit, caldrà que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  
acordi la mutació demanial, degudament justificant la necessitat i l’oportunitat del  
canvi i l’IMPSOL haurà d’adoptar, mitjançant el corresponent acord, l’acceptació de  
la mateixa.

Alhora, tot i no tenir caràcter bàsic, en funció d’allò establert a la disposició final  
segona, apartat cinquè de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les  
administracions publiques, en endavant LPAP, esdevindran d’aplicació els articles  
d'aquest  cos  legal  que  regulen  els  procediments  aplicables  a  les  mutacions  
demanials.
 
En aquest sentit, d’acord amb l’establert a l’article 72 LPAP la mutació demanial  
requereix per a la seva efectivitat la signatura d’una acta de lliurament i recepció,  
que perfeccionarà el canvi de titular dels béns i que constituirà títol suficient per a  
les respectives altes i baixes en els inventaris de béns. L’acta haurà de recollir el  
detall del bé de domini públic a mutar, que en el cas que ens ocupa el constitueix  
la finca registral inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts,  
en el  tom 2487,  llibre 275,  foli  53,  finca 13826,  inscripció 2a,  amb referències  
cadastrals  6226405DF1862E0001JX,  6226406DF1862E0001EX,  
6126401DF1862E0001SX i 6026704DF1862E0001DX
 
Quarta.-  El  conveni  com  a  element  per  a  instrumentalitzar  la  mutació  
demanial  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’IMPSOL  de  la  
parcel·la ubicada al carrer Lucena, núm. 2-4.

L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector  
públic,  en  endavant  LRJSP,  regula  que  els  convenis  són  aquells  acords  amb  
efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics  
i entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si  
o amb subjectes de dret privat per una finalitat comuna.

En el present supòsit es tracta d’un conveni interadministratiu a signar entre dues  
administracions publiques.

L’article 49 de la LRJSP regula el contingut de tot conveni:

a)  Subjectes  que  subscriuen  el  conveni  i  la  capacitat  juridica  amb què  actua  
cadascuna de les parts. 
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b) La competència en la qual es fonamenta l’actuació de l’Administració pública,  
dels organismes públics i les entitats de dret públic que hi estan vinculats o en  
depenen o de les universitats públiques. 

c) Objecte del conveni i actuacions que ha de dur a terme cada subjecte per al seu  
compliment, amb indicació, si s’escau, de la titularitat dels resultats obtinguts. 

d) Obligacions i compromisos economics assumits per cadascuna de les parts, si  
n’hi  ha,  amb indicació  de  la  seva  distribució  temporal  per  anualitats  i  la  seva  
imputació  concreta  al  pressupost  corresponent  d’acord  amb  el  que  preveu  la  
legislació pressupostària. 

e)  Conseqüències  aplicables  en  cas  d’incompliment  de  les  obligacions  i  
compromisos assumits per cadascuna de les parts i,  si  s’escau, els criteris per  
determinar la possible indemnització per l’incompliment. 

f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels  
compromisos  adquirits  pels  signants.  Aquest  mecanisme  ha  de  resoldre  els  
problemes  d’interpretació  i  compliment  que  es  puguin  plantejar  respecte  dels  
convenis. 

g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa la modificació  
del contingut del conveni requereix l’acord unànime dels signants. 

h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents: 

1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a  
quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior. 

2n En qualsevol  moment abans de la  finalització  del  termini  previst  a  l’apartat  
anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la prorroga per  
un periode de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 

En el cas de convenis subscrits per l’Administració General de l’Estat o algun dels  
seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents, aquesta  
prorroga s’ha de comunicar al Registre electronic estatal d’organs i instruments de  
cooperació al qual es refereix la disposició addicional setena.

En  aquest  sentit,  el  contingut  de  la  minuta  de  conveni  proposat  s’ajusta  al  
contingut mínim fixat a al transcrit article 49 de la LRJSP.

Cinquena.- Òrgan competent per a l’aprovació de la mutació demanial

L’article 52.2.l del TRLMRL disposa que és competència del Ple l’alteració de la  
qualificació jurídica dels béns de domini públic. En aquest sentit, les mutacions de  
domini públic es troben regulades al a l’article 27 del RPELL, que està ubicat al  
capítol II que, precisament, té la rúbrica d’alteració de la qualificació jurídica dels  
béns. 
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Així  doncs,  de  conformitat  amb  el  referenciat  article  52.2.l  del  TRLMRL,  la  
competència  per  a  l’aprovació  de  la  present  mutació  subjectiva  és  el  Ple  de  
l’Ajuntament 

És per això, el lletrat sotasignat

CONCLOU

Primera.- Informar favorablement el conveni per a la mutació demanial subjectiva  
de la parcel·la situada al carrer Lucena 2-4 del municipi de Sant Vicenç dels Horts  
a  favor  de  l’Àrea  metropolitana  de  Barcelona per  a  la  promoció  d’allotjaments  
dotacionals,  de  conformitat  amb  els  informes  que  consten  a  l’expedient  
administratiu.

Segon.- Informar favorablement l’aprovació de la mutació demanial subjectiva del  
terreny de domini públic, ubicat al carrer Lucena, núm. 2-4 de Sant Vicenç dels  
Horts, qualificat de Sistema d’equipaments comunitari, clau 7b de superfície set mil  
tres-cents  dos  metres  setanta  decímetres  quadrats,  a  favor  de  l’ÀREA  
METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) perquè, un cop portats a terme els  
tràmits oportuns, el destini a la construcció d’allotjaments dotacionals. 

El terreny sobre el qual s’acorda la mutació demanial subjectiva consta inscrit al  
Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts, en el tom 2487, llibre 275, foli  
53,  finca  13826,  inscripció  2a,  amb  les  següents  referències  cadastrals  
6226405DF1862E0001JX, 6226406DF1862E0001EX, 6126401DF1862E0001SX i  
6026704DF1862E0001DX i la següent descripció:

PARCELA P-3 destinada a equipament públic de forma irregular, compren  
el sol destinat a equipament públic del sector i té una superfície de set mil  
tres-cents dos metres setanta decímetres quadrats. LLINDA: al nord amb el  
carrer La Llacuna i torrent; al sud, amb Manuel León Martín i altres; a l’est,  
amb “Moncori SL”; i a l’oest, amb la resta d’equipaments de “Moncori, SL”

Tercera.-  La  mutació  demanial  subjectiva  a  que  fa  referència  aquest  Acord  
quedarà sense efecte en el cas que la finca no es destini a la finalitat prevista en el  
termini  de  cinc  anys,  o  no  es  mantingui  la  seva  destinació,  revertint  
automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,  
sense alteració́ de la seva naturalesa demanial. Demostrada la no-destinació del  
bé  a  l’ús  previst,  n'hi  haurà  prou  amb  l'acta  notarial  de  constatació  de  fets,  
notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus efectes. 

Quarta.-  Notificar  el  corresponent  acord que s’adopti  a  l’Àrea  metropolitana de  
Barcelona per tal que, si s’escau, procedeixi a l’acceptació de la mutació acordada.

Cinquè.-  Posteriorment,  procedir  a  la  signatura  de  la  corresponent  acta  de  
lliurament i recepció de la finca en qüestió, entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels  
Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Sisena.- Un cop formalitzada l’acta esmentada, fer constar el canvi de titular sobre  
el bé immoble referit en la propera rectificació de l’Inventari de Béns.  

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.- Aprovar el conveni per a la mutació demanial subjectiva de la parcel·la 
situada al carrer Lucena 2-4 del municipi de Sant Vicenç dels Horts a favor de 
l’Àrea metropolitana de Barcelona per a la promoció d’allotjaments dotacionals, 
de conformitat amb els informes que consten a l’expedient administratiu.

Segon.- Aprovar la mutació demanial subjectiva del terreny de domini públic, 
ubicat  al  carrer  Lucena,  núm.  2-4  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  qualificat  de 
Sistema d’equipaments comunitari, clau 7b de superfície set mil tres-cents dos 
metres setanta decímetres quadrats, a favor de l’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA (AMB) perquè, un cop portats a terme els tràmits oportuns, el 
destini a la construcció d’allotjaments dotacionals. 

El terreny sobre el qual s’acorda la mutació demanial subjectiva consta inscrit al 
Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts, en el tom 2487, llibre 275, 
foli  53,  finca  13826,  inscripció  2a,  amb les  següents  referències  cadastrals 
6226405DF1862E0001JX,6226406DF1862E0001EX,612401DF1862E0001SX i 
6026704DF1862E0001DX i la següent descripció:

PARCELA  P-3  destinada  a  equipament  públic  de  forma  irregular, 
compren el sol destinat a equipament públic del sector i té una superfície 
de set mil tres-cents dos metres setanta decímetres quadrats. LLINDA: 
al  nord amb el  carrer La Llacuna i  torrent;  al  sud, amb Manuel  León 
Martín  i  altres;  a  l’est,  amb  “Moncori  SL”;  i  a  l’oest,  amb  la  resta 
d’equipaments de “Moncori, SL”

Tercer.-  La  mutació  demanial  subjectiva  a  que  fa  referència  aquest  Acord 
quedarà sense efecte en el cas que la finca no es destini a la finalitat prevista 
en  el  termini  de  cinc  anys,  o  no  es  mantingui  la  seva  destinació,  revertint 
automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts,  sense  alteració́ de  la  seva  naturalesa  demanial.  Demostrada  la  no-
destinació  del  bé  a  l’ús  previst,  n'hi  haurà  prou  amb  l'acta  notarial  de 
constatació de fets, notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els 
seus efectes. 

Quart.- Establir al Sr. Miguel Comino Haro, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, 
per  tal  que  en  nom  i  representació  de  la  Corporació  signi  el  conveni  de 
col·laboració que consta adjunt a l’expedient, d’acord amb les facultats que li  
són reconegudes a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel  
qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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Cinquè.-  Notificar  aquesta  Resolució  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona, 
adjuntant-li  amb  la  notificació  un  exemplar  del  conveni  que  s’aprova  per 
aquesta  Resolució,  el  qual  haurà  de  ser  retornat  a  aquest  Ajuntament 
degudament  formalitzat  amb  la  signatura,  demanant-li,  que  enviï  a  aquest 
Ajuntament  certificació  acreditativa  del  corresponent  acord  o  resolució 
administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent  referent  a 
l’acceptació per part de la 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.

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

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

11.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

11.0.1  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)

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

12.0.0 HABITATGE SOCIAL

12.0.1  Resolució  d’al·legacions  i  aprovació  definitiva  del  Pla  Local 
d’Habitatge 2021-2026 de Sant Vicenç dels Horts. (PLAN2021000002)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 13 vots a favor PSC-SVP 
(8), Cs (2), SVCP (2) i la regidora no adscrita (1)  i l’abstenció de JUNTSxSVH-
ERC-AM  (8)  acorda  aprovar  la  proposta  de  resolució  transcrita  a  tots  els 
efectes legals.

Expedient número: PLAN2021000002 Pla Local d’Habitatge de Sant Vicenç 
dels Horts 2021-2026.
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Tràmit relacionat: Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pla Local 
d’Habitatge 2021-2026 de Sant Vicenç dels Horts.

Atès que en data 20 de maig de 2021 el Ple Municipal va aprovar inicialment el 
Pla Local d’Habitatge de Sant Vicenç dels Horts pel període 2021-2026. 

Vist que l’acord i el text complert del Pla Local d’Habitatge de Sant Vicenç dels 
Horts 2021 – 2026, es va sotmetre al corresponent tràmit d’informació pública, i  
va ser publicat al BOPB i al DOGC en data 14 de juny de 2021 així com a l’E-
TAULER de la Corporació, per un termini de trenta dies hàbils, als efectes que 
es  puguin  presentar  al·legacions  i  es  va  remetre  còpia  del  Projecte  al 
departament competent de la Generalitat de Catalunya.

Vist que dins del termini establert als efectes d’al·legacions s’hi han presentat 
un total de 15 peticions de diferents interessats, que inclouen un total de 36 
al·legacions de les quals algunes son recurrents per diferents veïns/veïnes i/o 
grups municipals, i per això s’han agrupat per l’analogia del seu contingut als 
efectes d’informar-les tècnicament de manera més eficient, del que resulta, que 
s’adjunta al present expedient com annex 1, amb un total de 30 al·legacions. 

Vist  l’informe  emès  per  la  tècnica  d’habitatge  i  el  tècnic  d’urbanisme,  que 
consta  dintre  de  l’expedient,  referent  a  la  valoració  de  les  al·legacions 
presentades.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.-  Estimar  7  de  les  al·legacions  presentades  d’acord  amb  l’ordre 
establert a la graella annexa al present acord, amb número 3, 6, 9, 18, 21, 25 i  
26 presentades pels grups municipals en Comú-Podem i Junts per Sant Vicenç, 
sobre l’aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge 2021-2026.

Segon.- Estimar parcialment 3 les al·legacions presentades d’acord amb l’ordre 
establert  a  la  graella  annexa  al  present  acord,  amb  número  2,  7  i  15 
presentades pel grup municipal en Comú-Podem, AAVV Can Costa i AAVV El 
Trebol, sobre l’aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge 2021-2026.

Tercer.-  Desestimar 26 de les al·legacions presentades d’acord amb l’ordre 
establert a la graella annexa al present acord, amb número 1, 4, 5, 8, 10, 11,  
12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29 i 30 presentades pels grups  
municipals en Comú-Podem, Junts per Sant Vicenç, AAVV Can Costa, AAVV 
El  Trebol,  AVV Font  Llargarut,  el  Sr.  JCT,  el  Sr.  JMS,  el  Sr.  JMG, la  Sra. 
M.CSP, el Sr. BGF, el Sr. JSC, la Sra. RGP, el Sr. MFA, el Sr. LMH i el Sr. 
MPM, sobre l’aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge 2021-2026.
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Quart.-  Aprovar  definitivament  el  Pla  Local  d’Habitatge  2021-2026  de  Sant 
Vicenç  dels  Horts,  d’acord  amb  les  estimacions  i  estimacions  parcials 
anteriorment citades i segons la justificació de motius d’acord en els informes 
tècnics,  i  publicar  el  document  definitiu  mitjançant  la  inserció  dels  anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat,  
al E-TAULER municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Cinquè.-  Notificar  el  present  acord  als  interessats,  a  la  Generalitat  de 
Catalunya i a la Diputació de Barcelona.

Sisè.- Donar trasllat als departaments d’Intervenció i Secretaria.

13.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

13.0.1 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)

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

13.0.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts x 
Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem de rebuig a la providencia del 
Tribunal Suprem i de suport al model d0immersió lingüística de Catalunya 
i adhesió al manifest Somescola.cat. (M2412021000039)

A les 23.14 h, s’excusa de la sessió, la senyora Mireia Vergés Rosell, regidora 
del grup municipal PSC-SVP.

El  President  posa  a  votació  aquest  punt  i  el  Ple  per  10  vots  a  favor  de 
JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i SVCP (2), l’abstenció de PSC-SVP (7) i la regidora 
no adscrita (1)  i els vots en contra de Cs (2) acorda aprovar la proposta de 
resolució transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número:  M2412021000039 Rebuig a la  providencia del  Tribunal 
Suprem i de suport al model d’immersió lingüística de Catalunya i adhesió al 
manifest Somescola.cat . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Junts x Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem de rebuig a la providencia  
del Tribunal Suprem i de suport al model d'immersió lingüística de Catalunya i  
adhesió al manifest Somescola.cat.

El Tribunal Suprem, mitjançant una providència, no admet el recurs de cassació 
del Govern de la Generalitat de Catalunya en contra de la sentència del TSJC 
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que imposava la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del 
currículum educatiu. Aquest fet suposa la ruptura de la immersió lingüística en 
català que s’aplica en l’educació obligatòria. 

La immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens social, polític, 
social  i  pedagògic i  ha demostrat ser un model  d’èxit.  Ha estat una aposta 
pedagògica i no pas ideològica, producte d’una voluntat política, del treball de 
molts  professionals  de  l’ensenyament,  del  compromís  de les  famílies  i  dels 
ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna 
d’aprenentatge  dins  dels  centres  educatius  del  nostre  país  i,  una  eina  de 
cohesió social  i  cultural.  Atacar  la  immersió  lingüística és atacar  la  cohesió 
social i la igualtat d’oportunitats.

Aquesta decisió judicial  és una pèssima notícia que només busca atacar el 
nostre  model  d’escola  catalana  i  situar-nos  en  la  inseguretat  jurídica.  És 
sospitós que en el moment de l'aprovació del pressupost i l'acord sobre la llei 
de l’audiovisual la justícia torni a atacar el català. La dreta judicial està intentant 
fer oposició al govern de coalició a través dels jutjats. 

Un cop més el poder judicial fa de poder legislatiu. El 19 de gener de 2021 va 
entrar  en  vigor  l’actual  Ley  Orgánica  de  Modificación  de  la  LOE,  derogant 
d’aquesta manera la LOMCE, anterior llei educativa. La LOMLOE defensa que 
han de ser les administracions educatives les que decideixin el règim lingüístic  
als centres educatius. A Catalunya, l’administració educativa és el Departament 
d’Educació de la Generalitat, a través de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). 
La  sentència  del  Suprem  respon  al  marc  legislatiu  de  la  LOMCE,  una  llei 
actualment derogada.

No és la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català. La 
LOMCE va ser un exemple més d’invasió de competències i d’utilització política 
d’un model educatiu català d’èxit.  El  tribunal  suprem ja va dictaminar,  en la 
disposició addicional 38, atorgar 6.000 euros a les famílies que demanessin 
escolarització  en  llengua  castellana  com a  vehicular.  El  febrer  de  2018,  el 
Constitucional va anul·lar aquesta disposició de la LOMCE per entendre que 
envaïa competències perquè el règim lingüístic, a Catalunya, és competència 
autonòmica.

Tenim una llei amb un ampli suport polític, social i pedagògic, la Llei d’Educació 
de  Catalunya,  com la  legislació  pròpia del  país  en matèria  d’educació,  que 
garanteix un model educatiu amb bons resultats acadèmics. L’alumnat assoleix 
els  nivells  adequats  de  coneixement  d’ambdues  llengües  en  finalitzar 
l’ensenyament  obligatori,  tal  com  acrediten  els  resultats  de  les  proves 
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió 
lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua 
catalana,  a  garantir  i  a  promoure  la  igualtat  d’oportunitats  en  una  societat 
cohesionada.
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La societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat de la 
lluita per garantir  la cohesió social  i  la igualtat  d’oportunitats i  el consens al 
voltant d’aquest valors va concretar-se amb l’impuls que un grup de mares i 
pare de Santa Coloma va donar al projecte d’immersió lingüística (1983) amb 
l’objectiu  d’estendre  el  coneixement  de  la  llengua  catalana  entre  les  noves 
generacions.

Al  llarg  dels  anys,  la  immersió  lingüística  ha  fet  possible  l’aprenentatge 
equilibrat de les dues llengües oficials de Catalunya, un model pedagògic d’èxit  
que ha estat avalat pel Consell d’Europa (19 de setembre de 2019) i que els  
estudis existents posen de manifest que l’aprenentatge del  català a l’escola 
amplia la capacitat comunicativa de l’alumnat i incideix positivament en els seus 
aprenentatges. 

En  aquest  nou  context,  cal  recordar  que  els  i  les  professionals  del  nostre 
sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català, i són 
els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la 
seva funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de 
tensions vinculades a la crisi econòmica, reconeixem i agraïm públicament la 
seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat. 

Per  tots  aquest  motius  i  davant  d’uns  moments  en  què  l’ús  de  la  llengua 
catalana centra molts debats per la seva pèrdua social i comunicativa, entenent 
que ara és el moment de defensar el model d’immersió lingüística i considerant 
que la llengua catalana es Patrimoni de la Humanitat, com totes les llengües, 
calen  mesures  davant  del  predomini  de  les  llengües  majoritàries  sobre  les 
minoritzades.

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.- Rebutjar la providència del Tribunal Suprem i el fet que amb aquesta 
decisió  avala  la  sentència  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya 
perquè respon a criteris basats en la LOMCE. 

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.

Tercer.-  Rebutjar  la  voluntat  d’alguns  partits  polítics  de  trencar  el  model 
d’escola catalana, que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de 
llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la LEC, la Llei d’Educació de 
Catalunya. 

Quart.-  Demanar al  Govern de la  Generalitat  que adopti  totes les mesures 
necessàries per garantir el model d’èxit de la immersió lingüística a l’escola
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Cinquè.- Donar suport al nostre model d’escola i reconèixer el paper que la 
comunitat educativa ha tingut en defensa del model exitós, compromès amb la 
cohesió  social  que  garanteix  la  igualtat  d’oportunitats  i  que  assegura  el  
coneixement de totes dues llengües per part de l’alumnat.

Sisè.- Defensar l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la 
igualtat  d’oportunitats  i  la  qualitat  educativa  a  través  del  consens que hem 
construït els darrers 30 anys. 

Setè.- Defensar la necessitat de continuar aplicant i avançant en l’ús social del  
català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè són els documents 
que recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies per incidir en 
les processos d’aprenentatge que tenen a veure amb la formació dels nostres 
infants i joves. 

Vuitè - Comprometre’s a actuar de manera activa en suport del model educatiu 
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i 
lliure, i que no separi infants i joves per la seva llengua d’origen.

Novè.-  Subscriure  el  manifest  de  Somescola.cat  (https://somescola.cat)  per 
refermar el suport al model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió 
social que aquesta representa i, en particular a

- fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per 
defensar  el  model  educatiu  català  i  reforçar  el  treball  conjunt  per 
consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo.

- contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar 
amb el Pacte Nacional per la Llengua, i a demanar al govern espanyol 
que respecti els grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis 
de política lingüística i d’educació de Catalunya.

Desè.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Congrés 
dels  Diputats,  al  Departament  d’Educació,  a  la  Secretaria  de  Política 
Lingüística, al  Ministeri d’Educació, als Grups Parlamentaris al Congrés dels 
Diputats, als Grups Parlamentari al Parlament de Catalunya, a Somescola.cat, 
a  AFFaC,  a  FAPAES  i  al  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  de 
Catalunya.

13.0.3 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC per 
refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu 
de Catalunya per millorar l'aprenentatge i ús de les llegües en un context 
plurilingüe. (M2412021000040)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 8 vots a favor de PSC-SVP 
(7) i la regidora no adscrita (1)  i els 12 vots en contra de JUNTSxSVH-ERC-AM 
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(8), SVCP (2) i Cs (2) NO acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a 
tots els efectes legals.

Expedient número: M2412021000040 Per refer i reforçar el consens sobre el 
model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l'aprenentatge i  
ús de les llengües en un context plurilingüe.

Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  del 
PSC  per  refer  i  reforçar  el  consens  sobre  el  model  lingüístic  del  sistema 
educatiu de Catalunya per millorar l'aprenentatge i ús de les llengües en un 
context plurilingüe.

El model lingüístic del sistema educatiu català ha estat una de les principals 
eines  de  cohesió  i  promoció  social  i  que  millor  ha  garantit  la  igualtat 
d’oportunitats  pel  que  fa  a  l’aprenentatge  i  ús  d  les  llengües  oficials  a 
Catalunya. Ha estat un model àmpliament defensat per la comunitat educativa i 
la societat, en la mesura que ha assegurat que tots els nens i nenes aprenguin 
el  català  i  el  castellà  a  l’escola,  i  ha  contribuït  a  la  convivència  normal 
d’aquestes  llengües  a  la  societat  i  als  centres  educatius,  fent  possible  el 
bilingüisme  real.  A  diferència  d’altres  Comunitats  Autònomes,  Catalunya  va 
optar en el  seu moment per no separar l’alumnat en funció de la llengua, i 
aquesta ha estat una de les riqueses del sistema educatiu fins avui, que devem 
especialment a Marta Mata i Pepe González. 

Des  del  punt  de  vista  legislatiu,  la  Llei  d’Educació  de  Catalunya  de  2009 
estableix un model plurilingüe que recull en el seu Títol II el dret i deure de 
conèixer  les  llengües oficials  i,  en  concret,  l’article  10.1.  determina que els 
currículums han de garantir  el  ple  domini  de les llengües oficials  catalana i 
castellana  en  finalitzar  l’ensenyament  obligatori.  Concretament,  cada  centre 
educatiu elabora un projecte lingüístic de centre d’acord amb la composició del 
seu alumnat i de l’entorn, amb l’objectiu de garantir el domini bilingüe al final de 
l’educació obligatòria, que requereix el vist i plau del Departament d’Educació. 
Per tant, aquest model no hauria de ser ni monolingüe ni uniforme pel conjunt  
de Catalunya, sinó que s’hauria d’entendre com una eina pedagògica que ha 
de  tenir  en  compte  la  diversitat  sociolingüística  del  conjunt  del  territori  i 
l’autonomia dels centres.
 
Algunes dades són rellevants a l’hora d’avaluar el rendiment d’aquest model 
pedagògic:  els  resultats  de  les  proves  de  competències  lingüístiques 
realitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, al llarg de 
tota la trajectòria escolar, acrediten que l’alumnat té un coneixement similar de 
la  llengua catalana i  castellana;  en  el  cas  de 6è de Primària,  la  diferència 
mitjana es quantifica en menys de dos punts en una escala de 100. I, segons 
els resultats en comunicació lingüística del propi Ministeri d’Educació, el nivell 
de  castellà  a  Catalunya  és  equiparable  també  al  de  la  resta  de  CCAA 
espanyoles.
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Per tant, les dades disponibles dels resultats obtinguts tant en l’adquisició de 
competències bàsiques com en els resultats de finals de cicle i en les proves 
d’accés a la universitat no posen en entredit la qualitat del sistema, si bé es 
constaten diferències importants pel que fa a la realitat sociolingüística entre els 
anys 80 i  l’actualitat:  l’arribada d’un significatiu flux d’alumat provinent de la 
immigració estrangera amb més de 250 llengües maternes d’ús habituals als 
centres educatius, la irrupció d’avenços tecnològics o la transformació digital 
que han canviat les pautes de consum audiovisual, la polarització política dels 
darrers anys, que ha debilitat el suport social a aquest model o una concepció 
diferent del català per part dels joves o de les famílies com a instrument de 
promoció social, entre d’altres. 

Tant  és  així  que,  en  els  darrers  anys,  hi  ha  hagut  reaccions  polítiques 
significatives  contràries  a  aquest  model.  A  banda  de  les  demandes  d’una 
vuitantena de famílies a Catalunya exigint l’escolarització en castellà (del milió i 
mig de famílies del sistema educatiu), al juliol de 2015, el Ministeri d’Educació,  
Cultura  i  Esports  dirigit  per  Íñigo  Méndez  de  Vigo  (PP)  va  presentar  una 
demanda  contra  la  Generalitat  de  Catalunya  per  la  seva  inactivitat  per  fer 
efectiu l’ús del castellà en una proporció raonable en els centres educatius de 
Catalunya.  Aquesta  demanda va  ser  ampliada al  2016 i  2017  i  el  Tribunal 
Superior  de  Justícia  de  Catalunya  (TSJC),  al  desembre de  2020,  va  dictar 
sentència per la qual estimava parcialment el recurs interposat per l’Advocacia 
de  l’Estat,  i  que  instava  la  Generalitat  a  “adoptar  les  mesures  que  fossin 
necessàries a efectes de garantir que, en els ensenyaments compresos en el  
sistema educatiu de Catalunya, tot l’alumnat rebi de forma efectiva i immediata 
ensenyament  mitjançant  la  utilització  vehicular  normal  de  les  dues llengües 
oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors als 
25% en un i  altre  cas”.  La Generalitat  va  interposar  un recurs de cassació 
davant del Tribunal Suprem (TS) al novembre de 2021 al·legant la derogació de 
la LOMCE i remarcant els canvis de la nova llei educativa (LOMLOE), però el 
TS l’ha inadmès, i un cop dictada la providència, en el termini de 10 dies, el 
TSJC haurà de comunicar a la Generalitat la fermesa de la sentència i ordenar 
la seva execució.
 
És  en  aquest  context,  i  atenent  als  canvis  socials,  culturals  i  polítics 
experimentats des dels anys 80, i  sobretot tenint en compte la nova realitat  
sociolingüística  així  com  els  nous  reptes  pel  que  fa  als  objectius  de 
plurilingüisme que considerem necessari actualitzar, refer i reforçar políticament 
i social el consens relatiu al model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 
per millorar l’aprenentatge i l’ús de les llengües, partint de la realitat actual,

El Ple NO acorda l’adopció del següent:

ACORDS
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1. Continuar defensant el foment, la protecció i l’impuls de la llengua catalana al 
conjunt de la societat i, concretament, la preservació del català com a llengua 
vehicular del sistema educatiu de Catalunya, sense excloure el castellà. 

2. Constatar que el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya ha estat 
una eina  de cohesió  i  promoció  social  a  Catalunya  que ha aconseguit  una 
escola  no segregadora  per  motius  de llengua ni  d’origen,  que ha cercat  la 
igualtat d’oportunitats del conjunt de l’alumnat. Reconèixer el paper determinant 
del conjunt de la comunitat educativa en la defensa i funcionament d’aquest 
model  educatiu,  defensar  la  seva  pluralitat  (docents,  famílies,  sindicats, 
moviments de renovació pedagògica, etc.) i preservar-la com a valor intrínsec 
d’una societat plenament democràtica. 

3. Seguir garantint a l’alumnat el domini ple i equivalent de les dues llengües 
oficials, el català i el castellà (i l’occità- aranès a l’Aran) al final de l’educació 
obligatòria (ESO), així com progressivament de l’anglès (o una tercera llengua), 
destinant els recursos humans, formatius i econòmics necessaris per assolir 
aquest objectiu. 

4.  Preservar  el  criteri  pedagògic  i  l’autonomia  de cada centre  educatiu  per 
complir  els  objectius  que marca la  normativa  vigent,  a  l’hora  d’elaborar  els 
projectes lingüístics, que necessàriament s’han d’adaptar amb flexibilitat a la 
realitat  sociolingüística  de  l’alumnat  i  del  seu  entorn,  una  realitat  que  és 
canviant  i  no  uniforme  a  tot  el  territori,  i  que  han  de  continuar  essent  els 
instruments pedagògics per assolir l’objectiu del domini bilingüe al final de la 
ESO,  elaborats  amb  l’acompanyament  o  assessorament  del  Departament 
d’Educació, regularment avaluats i revisats si escau per la pròpia administració 
educativa. 

5.  Instar  al  Govern  de la  Generalitat  a  donar  compliment  a  les  resolucions 
judicials  i  no  basar  la  seva  acció  política  en  la  desobediència  ni  traslladar 
aquesta responsabilitat a les direccions dels centres educatius o als claustres. 
Demanar al Govern que convoqui el conjunt de forces polítiques, així com al 
conjunt  de  la  comunitat  educativa,  per  tal  d’actualitzar,  refer  i  reforçar  el  
consens  relatiu  al  model  lingüístic  del  sistema  educatiu  de  Catalunya  per 
millorar l’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context plurilingüe, partint de 
la realitat actual, en un exercici de diàleg i amb voluntat de cerca de consens.

13.0.4 Propuesta de resolución presentada por el Grup Municipal de Cs, 
instando a desarrollar las acciones necesarias en el ámbito escolar para 
defender la educación integral de todos los alumnos catalanes en las dos 
lenguas oficiales de Cataluña. (M2412021000041)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 2 vots a favor de Cs (2) i els 
18 vots en contra de PSC-SVP (7), JUNTSxSVH-ERC-AM (8), SVCP (2) i la 
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regidora no adscrita (1), NO acorda aprovar la proposta de resolució transcrita 
a tots els efectes legals.

Expedient  número:  M2412021000041 Instando  a  desarrollar  las  acciones 
necesarias en el ámbito escolar para defender la educación integral de todos 
los alumnos catalanes en las dos lenguas oficiales de Cataluña. 
Tràmit relacionat:  Propuesta de resolución presentada por el Grup Municipal 
de Cs, instando a desarrollar las acciones necesarias en el ámbito escolar para 
defender  la  educación  integral  de  todos  los  alumnos  catalanes  en  las  dos 
lenguas oficiales de Cataluña.

Durante varias décadas en nuestra Comunidad Autónoma, Cataluña, se está 
negando a los ciudadanos el derecho a recibir una educación con el castellano 
como lengua vehicular pese a que es la lengua materna de la mayoría de los 
catalanes. Además, en tanto que el castellano es lengua oficial del Estado, se 
incumple  la  Constitución  Española,  que  establece  con  total  claridad  en  su 
artículo  3  que  “el  castellano  es  la  lengua  oficial  del  Estado.  Todos  los  
españoles tienen el  deber de conocerla y el  derecho de usarla.  Las demás  
lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades  
Autónomas  de  acuerdo  con  los  Estatutos.  La  riqueza  de  las  distintas  
modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será objeto  
de especial respeto y protección”.

La realidad actual es que en materia de enseñanza de las lenguas oficiales de 
Cataluña margina a la lengua castellana, según ha quedado acreditado en los 
2.214 Proyectos Lingüísticos de los Centros educativos públicos de Cataluña, 
de los que 43 corresponden a centros de Educación Infantil Inicial (guardería), 
1.626 a centros de Educación Infantil y Primaria, 524 a centros de Educación 
Secundaria (ESO) y Bachillerato y 21 a centros de educación especial.

En la actualidad, ningún colegio o instituto público y concertado en Cataluña 
cumple con la exigencia judicial que establece que como mínimo un 25% de la 
enseñanza debe impartirse en castellano. El Govern de la Generalitat siempre 
ha apostado por la inmersión lingüística obligatoria como una herramienta para 
la  construcción  nacional  catalana,  priorizando  los  criterios  ideológicos  y 
políticos por encima de los criterios y objetivos pedagógicos, pretendiendo la 
exclusión del castellano del sistema educativo.

Por ello, siempre hemos apostado por un modelo trilingüe en la enseñanza en 
Cataluña,  donde  el  catalán  y  el  castellano  sean  lenguas  vehiculares  de  la 
enseñanza en sintonía con los sistemas educativos del resto de España y de 
Europa, que optan por tener más de una lengua vehicular. Cabe recordar que 
en ninguna democracia del mundo existe un régimen lingüístico como el de 
modelo catalán que excluya una lengua oficial y, además, la lengua materna de 
la mayoría de los catalanes como lengua vehicular. 
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Una de las falacias que se utilizan para defender el sistema de la mal llamada 
inmersión  lingüística es  decir  que es un sistema que garantiza  la  cohesión 
social. En primer lugar, perjudica gravemente a los alumnos con necesidades 
educativas  especiales,  pero  es  que,  además,  perjudica  el  rendimiento 
académico como demuestran varios estudios. Por otra parte,  se trata de un 
sistema  clasista  y  discriminatorio  ya  que  todos  los  centros  privados  de 
Barcelona ofrecen una educación en varias lenguas vehiculares y utilizan ese 
plurilingüismo como reclamo publicitario.  Desde Cs queremos que todos los 
alumnos tengan las mismas oportunidades,  que todos puedan educarse en 
varias lenguas vehiculares y no, únicamente, los que provienen de familias con 
más recursos económicos.

Por otra parte, también hemos denunciado las numerosas subvenciones que, 
desde las administraciones públicas de Cataluña, se han otorgado y se otorgan 
a  entidades  y  organizaciones  cuyo  objetivo  es  la  imposición  de  la  lengua 
catalana en las distintas esferas públicas y cotidianas y que, a su vez, para 
conseguir tal objetivo, discriminar a la lengua española, con criterios que son 
contrarios a los principios de libertad e igualdad de todos los ciudadanos, como 
es el caso de la Plataforma per la Llengua.

Tanto el catalán, como el castellano, deben representar unas herramientas de 
cohesión del conjunto de la ciudadanía y la sociedad de Cataluña. Ambas son 
un vehículo de expresión de la sociedad, características de riqueza cultural y 
son un patrimonio de todos los ciudadanos de Cataluña, y por ello, aspiramos a 
la  plena  normalización  del  uso  de  ambas  lenguas  en  todos  los  ámbitos 
posibles, incluyendo el ámbito educativo.

La  sociedad  catalana  siempre  ha  reivindicado  tanto  el  catalán,  como  el 
castellano,  como  ejemplo  de  la  lucha  por  la  democracia,  la  libertad  y  los 
derechos personales y colectivos, con el objetivo de extender el conocimiento 
de  ambas  lenguas  entre  las  generaciones  futuras  y  garantizado  de  esta 
manera,  la  igualdad  de  oportunidades  de  todos  los  catalanes,  la  cohesión 
social y la convivencia.

El  sistema educativo  en Cataluña debe ser  universal  e  inclusivo,  sin  hacer 
diferencias  por  razón de lenguas y tiene que fomentar  y  estar  orientado al  
plurilingüismo,  avanzando  hacia  un  modelo  que  convierta  tanto  al  catalán, 
como  al  castellano,  en  lenguas  vehiculares  de  la  educación  y  los  centros 
educativos,  para  atender  y  paliar  las  deficiencias  surgidas  en  las  últimas 
décadas en el sistema educativo a raíz del mal llamado modelo de inmersión 
lingüística aplicado e impuesto en Cataluña. Tenemos que comprometernos a 
actuar de manera activa en la defensa y en la construcción de una sociedad 
más cohesionada, democrática y libre, y que no haga diferencias ni separe a 
los alumnos por razón de su lengua de origen.

Los profesores,  el  personal  y  los  profesionales de los  centros y el  sistema 
educativo  deben  garantizar  y  posibilitar  este  futuro  sistema  educativo  en 
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Cataluña,  preservando  su  función  de  cohesión  social  y  de  convivencia 
democrática, a pesar del contexto de tensiones vinculadas a las presiones que 
reciben  por  parte  de  la  administración  y  el  Govern  de  la  Generalitat  de 
Cataluña.

Los centros educativos deben situar a los alumnos en el centro del proceso 
educativo  y  tienen  que  adecuar  las  actuaciones  pedagógicas  a  las 
circunstancias de un entorno escolar cada vez más diverso, y deben garantizar 
la competencia lingüística plena, tanto en catalán como en castellano, así como 
en la de una tercera lengua, de todo el alumnado al final de la etapa escolar  
obligatoria.

Parece evidente y demostrada la vulneración de la Constitución Española, del 
Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  y  de  los  derechos  de  los  ciudadanos 
españoles,  atentando gravemente  contra principios constitucionales  como la 
libertad y la igualdad.

Por todo ello, creemos muy necesario defender los derechos de los ciudadanos 
en  Cataluña,  reflejados  en  la  Constitución  española  y  en  el  Estatuto  de 
Autonomía  de  Cataluña,  reforzados  por  numerosas  sentencias  judiciales 
favorables que no se cumplen por parte de las administraciones, rechazar la 
discriminación del castellano en el ámbito educativo, así como en otros muchos 
ámbitos de la vida cotidiana y denunciar el abandono por parte del Gobierno de 
España y del Govern de la Generalitat de Cataluña al que una gran parte de los 
ciudadanos catalanes se ven sometidos.

La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la 
única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los 
ciudadanos españoles.

Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua 
castellana,  sea  cual  fuere  su  lengua  materna.  Las  lenguas  cooficiales 
autonómicas  deben  figurar  en  los  planes  de  estudio  de  sus  respectivas 
comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular 
exclusiva.  En cualquier  caso,  siempre debe quedar  garantizado a todos los 
alumnos el conocimiento final de la lengua común.

El Pleno NO acuerda la adopción de lo siguiente: 

ACUERDOS

Primero.-  El  Ayuntamiento de San Vicenç dels  Horts  insta al  Govern de la 
Generalitat de Cataluña y al Gobierno de España a desarrollar las acciones 
necesarias en el ámbito educativo para defender la educación integral de todos 
los alumnos catalanes en las dos lenguas oficiales de Cataluña.
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Segundo.-  Instar  al  Ayuntamiento  de San Vicenç dels  Horts  a  que retire  o 
impida  cualquier  tipo  de  subvención  o  dotación  de  recursos  públicos  a 
entidades  de  marcado  carácter  partidista,  cuyos  objetivos  son  contribuir  al 
señalamiento  de  los  ciudadanos,  incluidos  los  escolares  y  estudiantes,  en 
función de la lengua que utilizan. 

Tercero.-  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Cataluña  a  trabajar  para 
promover un sistema trilingüe de la enseñanza pública en Cataluña con tres 
lenguas  vehiculares  para  igualarnos  al  resto  de  democracias  de  nuestro 
entorno. 

Cuarto.-  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Cataluña  y  al  Gobierno  de 
España a hacer cumplir las resoluciones judiciales favorables en la enseñanza 
en castellano, con un mínimo del 25%, a través de los Proyectos Lingüísticos 
de Centro y de la Inspección Educativa. 

Quinto.-  Instar  al  Gobierno  de  España,  del  PSOE  y  Unidas  Podemos,  a 
promover  una  nueva  Ley  educativa  que  priorice  los  criterios  objetivos 
pedagógicos del conjunto de la ciudadanía, por encima de los criterios políticos 
o ideológicos. 

Sexto.-  El  Ayuntamiento  de  San  Vicenç  dels  Horts  se  compromete  al 
cumplimiento de nuestra Constitución, especialmente, en la defensa de todos 
los ciudadanos y de sus derechos lingüísticos, para proteger y fomentar los 
contemplados en el artículo 3 de la Constitución Española. 

Séptimo.- Trasladar el resultado de la votación de esta moción al Congreso de 
los Diputados, al Senado y al Ministerio de Educación. Así como a los medios 
de comunicación y redes sociales de titularidad municipal.

14.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA

15.0.0 PRECS I PREGUNTES

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01]


		2022-01-21T09:10:56+0100
	RICARDO MUÑIZ MERINO - 21/01/2022 09:10:56


		2022-01-21T09:58:13+0100
	MIGUEL COMINO HARO - 21/01/2022 09:58:13




