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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2022
Caràcter: ordinària
Data: 24 de març de 2022
Horari: de 19:06:00 a 23.59.06 h
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila
Hi assisteixen:
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, el senyor Ricardo Muñiz Merino i la
interventora accidental, la senyora Maria Rodríguez Barquero.
S’ha excusat d’assistir-hi:
MIGUEL COMINO HARO
El contingut de la sessió plenària, amb les intervencions dels diferents
membres de la Corporació Local es troba recollit a la videoacta a l’enllaç
http://mediateca.svh.cat/
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Ordre del dia
Desenvolupament de la sessió
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=2
0 declaració institucional de suport al 8M corresponent a minut 19.07.46 h

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT AL 8M
El 8 de març les dones de tot el món estem convocades a sortir al carrer per
celebrar els drets conquerits i per continuar avançant, queda molt per fer i
nosaltres continuem lluitant. Aquesta data és nostra, és internacional i és
reivindicativa. Les nostres identitats són múltiples. Som diverses, som les que
no hi són, som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al
mar, som les que es van quedar a les fronteres. Som TOTES.
Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa el moviment
feminista, i que des de fa anys omple les places i els carrers, les institucions
han d'estar a l'altura.
L'actual crisi social i sanitària està agreujant les desigualtats socials, laborals i
de drets de moltes dones. La pandèmia ha intensificat una situació crítica i
estructural de desigualtats i precarietats, expressades en el conjunt de les vides
de les dones i que afecta de manera desigual diferents col·lectius com les
dones migrants i racialitzades, les dones joves i grans, les persones de gènere
dissident, les dones amb diversitat funcional, etc.
Allò que el moviment feminista venia assenyalant, s'ha fet evident, una certesa
que ha estat el nucli d'importants reivindicacions en els últims anys: les cures
sostenen la vida i són les dones les que tenen cura. Aquesta crisi hi ha tensat
el sistema de cures que les dones al nostre país sostenen, evidenciant més
que mai la necessitat d'una profunda transformació del nostre model productiu.
A més, els drets i les llibertats conquerides en pro de la igualtat de gènere es
troben en risc, amenaçades per la lògica de mercat, considerada com un el
gran pilar de l'estructura dominant de la societat. És temps d'adoptar polítiques
públiques que impedeixin la contínua precarització de la vida de les dones i la
feminització de la pobresa amb l'objectiu d'assolir la igualtat entre homes i
dones.
Per tot això, és necessària l'actuació de les administracions públiques. En un
context marcat per la pandèmia, és més important que mai que els ens locals
assumeixin l'obligació de garantir el dret de les dones a desenvolupar un
projecte de vida autònom i independent, lliure d'obstacles i de violències
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masclistes, establint mecanismes per a això, destinant mitjans, recursos i ajuts
públics.
Els ajuntaments tenen competències en algunes de les reivindicacions del
moviment feminista. De fet, l'actual marc polític i normatiu avala, promou i
orienta aquestes competències del món local a través de les polítiques
d'igualtat de gènere. Les administracions locals tenim un rol central en la
promoció i implementació d'aquestes polítiques. El paper del món local és
primordial per a promoure societats més igualitàries, respectuoses i justes i, per
la seva proximitat amb la ciutadania, els ens locals se situen en un lloc
privilegiat en la promoció de la igualtat de gènere.
S'han d'incorporar canvis, sense dilacions, sense excuses, amb compromís
polític i pressupostari. Cal destinar energies i recursos per generar, des del
món local, polítiques transformadores, feministes i interseccionals.
ACORDS:
PRIMER-. Mostrar el ferm compromís amb l’erradicació de les desigualtats
entre homes i dones incrementat els recursos tècnics i econòmics pel
desenvolupament de polítiques de gènere, ampliant el pressupost municipal en
matèria d’igualtat i garantint les condicions perquè les polítiques feministes es
prioritzin i es consolidin.
SEGON-. Desenvolupar i consolidar els serveis municipals d’informació i
atenció a les dones assegurant que es destinen prou recursos econòmics i
personal tècnic especialitzat en matèria de gènere per garantir informació,
atenció i assessorament sobre salut, treball, habitatge i recursos per a les
dones, així com suport i acompanyament jurídic i psicològic.
TERCER-. Prioritzar la formalització d’un sistema de treball intern tant a escala
política com tècnica que impulsi la incorporació de la perspectiva de gènere de
forma transversal a totes les àrees, departaments i equips de l’Ajuntament.
QUART-. Avançar en el pressupost municipal, des d’una perspectiva de
gènere, com un potent instrument per a la realització de polítiques públiques
d’equitat.
CINQUÈ-. Elaborar un Pla de xoc contra la feminització de la pobresa i
recursos per la inserció laboral de les dones. Un pla d’ocupació que actuï sobre
les causes de la feminització de la pobresa i garanteixi condicions per revertir la
precarietat dels sectors més altament feminitzats amb impuls de mesures de
conciliació i programes d’adaptació al teletreball. El disseny d’aquestes
polítiques ha de permetre mesurar i monitoritzar la presència de dones
migrades i racialitzades, i prendre les mesures correctores oportunes per tal de
garantir que estiguin representades, amb l’objectiu final que el percentatge sigui
proporcional a la distribució poblacional del municipi.
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SISÈ-. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de
recursos humans i gestió de persones de l’Ajuntament i treballar per la total
supressió de la bretxa salarial.
SETÈ-. Incorporar també la visió de gènere en els procediments de
contractació pública i garantir que aquestes recaiguin en empreses o entitats
que acreditin unes condicions laborals i salarials dignes. Incorporar la
perspectiva de gènere en els temaris i plecs i en els plans de formació del
personal de l’Ajuntament.
VUITÈ-. Garantir l’habitatge social immediat per a dones que estant vivint en
condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i els
recursos d'habitatge d’inclusió de les entitats socials, així com ajuts al lloguer.
NOVÈ-. Traslladar els presents acords al Ministeri d’Igualtat, la Conselleria
d’Igualtat i Feminismes, l’Institut Català de les Dones, els grups polítics del
Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes de Catalunya.
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=4
18 declaració institucional de suport a la societat Ucraïnesa i en defensa de la
Pau corresponent al minut 19.14.24 h

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LA SOCIETAT
UCRAÏNESA I EN DEFENSA DE LA PAU
Davant la injustificada intervenció militar russa sobre el territori ucraïnès, el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, denúncia i condemna aquesta acció
militar i la vulneració del Dret Internacional, així com dels acords de Minsk de
2014 i de la Carta de les Nacions Unides per part de la Federació Russa.
L’atac de les forces russes no té precedents en territori europeu, i comportarà
conseqüències humanitàries, econòmiques, polítiques i ambientals, sobre
Ucraïna, Europa i també a escala mundial, alhora que posa fi a anys d’esforços
per trobar una solució pacífica al conflicte de la regió ucraïnesa de Donbas.
Els atacs deliberats contra persones i béns civils, i els atacs indiscriminats que
maten i fereixen civils, constitueixen crims de guerra.
La societat catalana i el municipalisme estem compromesos amb la pau i amb
la resolució no violenta dels conflictes, com hem mostrat de forma reiterada en
els anys. La diplomàcia ha de ser la via de resolució dels conflictes.
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És per això que exigim el cessament immediat de les hostilitats abans que es
multipliqui el nombre de víctimes, així com el retorn de les tropes al territori
internacionalment reconegut de la Federació Russa. També exigim retrobar el
diàleg per a construcció de pau.
Apel·lem a la comunitat internacional, en especial a la Unió Europea, a adoptar
un paper de mediació per preservar la vida i els drets humans de tota la
ciutadania de la regió i ens solidaritzem amb el poble ucraïnès davant d’aquest
atac, i especialment amb la ciutadana d’origen ucraïnès que resideix en els
nostres pobles i ciutats.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat ens sumem a la declaració realitzada
per altres entitats municipalistes com la declaració de la Federació de Municipis
de Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau
de Catalunya en defensa de la pau.
Finalment, ens reafirmem que la guerra mai és la solució als conflictes. El
diàleg regeix dia a dia la nostra forma de solucionar els conflictes i la
construcció de la pau en les nostres vides i en les dels nostres pobles i ciutats.
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 17 de febrer
de 2022
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=6
44 corresponent al minut 19.18.10 h
La Presidenta posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els
seus membres presents acorda aprovar l’acta anterior transcrita a tots els
efectes legals.
2.0.0 DESPATX OFICIAL
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=6
77 corresponent al minut 19.18.43 h
2.0.1 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 4 de
març de 2022 d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució
d'una borsa de treball de personal tècnic de treball social.
(RH112022000005)
“Expedient número: RH112022000005 Bases per a la constitució d'una borsa
de treball de personal tècnic de treball social.
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Tràmit relacionat: Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució
d'una borsa de treball de personal tècnic de treball social.
Vist l’informe emès per la cap de serveis socials, on es fonamenta la urgència,
l’excepcionalitat i la inajornabilitat de portar a terme l’elaboració d’una borsa de
treball de treballadors/es socials per a donar cobertura a les possibles
urgències de personal que puguin ocórrer d’acord amb les necessitats
esmentades al citat informe.
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 o qualsevol altra situació
sobrevinguda amb categoria professional de tècnics/ques mitjans/nes de treball
social.
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 el que disposen els articles 3 i 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, en relació als articles 14 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en
relació amb l’article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que
es desenvolupa l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en
matèria de contractes de duració determinada.
Atès el contingut de l’article 20.Quatre de la Llei 22/2021, de 28 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022 que contempla en el seu
punt quatre que durant l’any 2022 no es procedirà a la contractació de personal
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris
interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i
inajornables.
Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la
transparència i el dret d’accés a la informació pública, garanteixen la
transparència relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa
concretament en relació a les convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els
resultats dels processos selectius de provisió definitiva.
Vist l’informe emès per la Interventora accidental, que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització que consta a
l’expedient.
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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 tècnics/ques mitjans/nes de treball social, amb la finalitat de cobrir,
qualsevol vacant i/o necessitats de personal laboral temporal o nomenaments
d’interinitat, amb caràcter excepcional, urgent i inajornable, enquadrats en el
grup de classificació A2, nivell de destinació 22 i amb 342 punts segons la
valoració de llocs de treball.
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria objecte d’aprovació al BOPB.
Tercer.- Publicar les bases i la convocatòria al Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
Quart.- Donar compte al proper Ple de l’Ajuntament.
Cinquè.- Notificar aquests acords al departament de serveis socials, al
departament d’economia, al departament del servei integral d’atenció a la
ciutadania i a les seccions sindicals.”
2.0.2 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 4 de
març de 2022 d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució
d'una borsa de treball d'Agents d'Ocupació de Desenvolupament Local
(AODL) per a l’execució de programes de caràcter temporal el
finançament del qual provingui del fons de la Unió Europea
(RH112022000004)
“Expedient número: RH112022000004 Borsa de treball d'Agents d'Ocupació
de Desenvolupament Local (AODL) per a l’execució de programes de caràcter
temporal el finançament del qual provingui del fons de la Unió Europea.
Tràmit relacionat: Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució
d'una borsa de treball d'Agents d'Ocupació de Desenvolupament Local (AODL)
per a l’execució de programes de caràcter temporal el finançament del qual
provingui del fons de la Unió Europea.
Vist l’informe emès pel cap del departament de promoció econòmica i ciutat, on
es fonamenta la urgència, l’excepcionalitat i la inajornabilitat de portar a terme
l’elaboració d’una borsa de treball d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL) per a l’execució de programes de caràcter temporal el
finançament del qual provingui del fons de la Unió Europea.
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Atès que actualment és necessari disposar d’una borsa de treball d’AODL per a
cobrir les necessitats de contractacions de durada determina que resultin
necessaris per a l’execució de programes de caràcter temporal el finançament
del qual provingui del fons de la Unió Europea.
Atès el que disposen els articles 7 i 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, en relació als articles 14 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en
relació amb la disposició addicional cinquena del RDL 32/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de
l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
Atès el contingut de l’article 20.Quatre de la Llei 22/2021, de 28 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022 que contempla en el seu
punt quatre que durant l’any 2022 no es procedirà a la contractació de personal
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris
interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i
inajornables.
Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la
transparència i el dret d’accés a la informació pública, garanteixen la
transparència relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa
concretament en relació a les convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els
resultats dels processos selectius de provisió definitiva.
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 d'Agents d'Ocupació de Desenvolupament Local (AODL) per a l’execució
de programes de caràcter temporal el finançament del qual provingui del fons
de la Unió Europea.
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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 al departament de Promoció Econòmica, al
departament d’Economia i al departament del servei integral d’atenció a la
ciutadania i a les seccions sindicals.”
2.0.3 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 4 de
març de 2022 d’aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució
d'una borsa de treball de personal funcionari tècnic superior en dret.
(RH112022000002)
“Expedient número: RH112022000002 Bases per a la constitució d'una borsa
de treball de personal funcionari tècnic superior en dret.
Tràmit relacionat: Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució
d'una borsa de treball de personal funcionari tècnic superior en dret.
Atès que és necessari disposar d’una borsa de treball que permeti donar
cobertura a les vacants i/o necessitats temporals de nomenaments d’interinitat
per ocupar places de personal funcionari tècnic superior en dret.
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 del departament de secretaria
general, gestió administrativa i assessoria jurídica que cal atendre degut a les
necessitats temporals sobrevingudes, és urgent, excepcional i inajornable
disposar d’una borsa de personal funcionari tècnic superior en dret per tal
d’atendre les futures necessitats en la vessant de prestar suport i
assessorament als àmbits de la Corporació que així ho requereixin, així com
impulsar el seguiment dels documents jurídics.
Atès la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la
transparència i el dret d’accés a la informació pública, garanteixen la
transparència relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa
concretament en relació a les convocatòries, les bases, els anuncis oficials i els
resultats dels processos selectius de provisió definitiva.
Vist l’informe emès per la Interventora accidental, que s’adjunta i forma part de
l’expedient.
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Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i
forma part de l’expedient.
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 la constitució d’una borsa de
treball de personal funcionari tècnic superior en dret, amb la finalitat de cobrir,
qualsevol vacant i/o necessitats de nomenaments d’interinitat, amb caràcter
urgent, excepcional i inajornable enquadrats en el grup de classificació A,
subgrup A1, nivell de destinació 18 i amb una valoració de 480 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 al departament del servei integral d’atenció
ciutadana, secretaria general, gestió administrativa i assessoria jurídica i, a les
seccions sindicals.”
2.0.4 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000444 de data 14 de març,
d’aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques al senyor DPM,
com a sergent de la Policia Local. (RH142022000030)
“Expedient número: RH142022000030 Nomenament com a funcionari en
pràctiques al senyor DPM, com a sergent de la Policia Local.
Tràmit relacionat: Aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques al
senyor DPM, com a sergent de la Policia Local.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2019LLDR001646 de data 5 de novembre de
2019, pel qual s’aprova l’organigrama funcional i modificat per Decret d’Alcaldia
núm. 2021LLDR000223 de data 23 de febrer de 2021, pel qual es defineix
l’organització de l’Administració Municipal, les unitats departamentals en què
s’estructura i els llocs de treball que les integren, així com les relacions
horitzontals i verticals.
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Atès que a l’Organigrama existeix un lloc de treball de sergent de policia local
depenent del departament de seguretat ciutadana, el qual es troba vacant,
s’ocuparà aquest lloc de treball amb una persona aspirant d’aquesta
convocatòria.
Atès que a la plantilla de la Corporació existeix una plaça vacant vinculada al
lloc de treball de sergent de la policia local, trobant-se aquesta inclosa al capítol
I de la plantilla pressupostada per l’Ajuntament pel seu exercici 2022, aprovada
l’esmentada plantilla al Ple municipal en data 8 de febrer de 2022 i publicada al
BOPB en data 10 de febrer de 2022 (CVE 202210024978).
Atès que el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovat pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2021, preveu un lloc de
treball de sergent de la policia local, enquadrat en el grup de classificació C,
subgrup C1, nivell de destinació 22 i amb una valoració de 431 punts, el qual és
el previst a l’organigrama funcional de la corporació per a destinar una persona
a com sergent de la Policia Local.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de
data 10 de setembre de 2021, es van aprovar la convocatòria i les bases per a
la selecció definitiva mitjançant el sistema de concurs oposició per promoció
interna d’una plaça de sergent de la Policia Local.
Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona amb número CVE 202110119727 de data 7
d’octubre de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb número
8518 de data 7 d’octubre de 2021 i al Butlletí Oficial de l’Estat número 246 de
data 14 d’octubre de 2021.
Vista la proposta formulada pel Tribunal qualificador a l’acta del procés de
selecció de data 1 de març de 2022, on es proposa el nomenament com a
funcionari en pràctiques amb la categoria de sergent al senyor David Pesquera
Marín.
Atès que la fase de pràctiques s’ha de desenvolupar una vegada superada la
fase de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Vist l’informe emès per la Interventora accidental, conforme existeix
consignació pressupostària que consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització que s’adjunta i
forma part de l’expedient.
Fent ús de les competències que em confereix el Decret d’Alcaldia núm.
2022LLDR000253 de 14 de febrer de 2022 , publicat en el BOP de 18 de febrer
de 2022,
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RESOLC:
Primer.- Aprovar el nomenament com a funcionari en pràctiques de l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, al
senyor David Pesquera Marín, com a sergent de la Policia Local, a la plaça
número 274, enquadrada en el grup de classificació C, subgrup C1, nivell de
destinació 22 i amb una puntuació de 431 segons el text refós de la relació de
llocs de treball i adscriure’l al lloc de treball número 195 de sergent de la Policia
Local amb efectes del dia 14 de març de 2022.
Segon.- Aprovar la despesa de 8.690,04.-€ en concepte de salaris i Seguretat
Social amb el comprimís de consignació pressupostària, corresponent a la
duració del nomenament com a funcionari en pràctiques.
Tercer.- Designar el senyor José Antonio Lorenzo González, Inspector cap del
departament de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i el senyor Francisco
Escobar Cáceres, Sotsinspector de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts,
com a avaluadors de la fase de pràctiques, que hauran de presentar sengles
informes i elevar-los al tribunal qualificador, que emetrà la qualificació final,
apte o no apte.
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat, al portal de transparència i donar compte a la propera
sessió del Ple de l’Ajuntament.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les persones
avaluadores de la fase de pràctiques.
Sisè.- Comunicar aquest acord als departaments de seguretat ciutadana,
d’economia, innovació i administració electrònica i a les seccions sindicals.”
2.0.5 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000452 de data 15 de març,
d’aprovació de la liquidació de l'exercici pressupostari 2021.
(EC102022000003)
“Expedient número: EC102022000003 Liquidació de l'exercici pressupostari
2021.
Tràmit relacionat: Aprovació de la liquidació de l'exercici pressupostari 2021.
D’acord amb les competències que m’atorga l’article 191.3 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i l’article 90.1 del RD 500/1990 de 20 d’abril de desplegament del capítol
1r del títol 6è de la Llei RHL.
Examinada la documentació que composa la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, NIF P-0826300-F, de l’exercici 2021 i la
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dels comptes no pressupostaris així com el romanent de tresoreria a 31 de
desembre de 2021, de les què es dedueixen les següents magnituds:
1r. Resultat pressupostari:

478.631,91€

2n. Resultat pressupostari ajustat:

2.650.331,98€

3r. Romanent de tresoreria total:

9.621.209,33€

4t. Romanent de tresoreria per a despeses generals:

2.267.550’77€

5è. L’estalvi net calculat d’acord amb
l’article 53 del RDL 2/2004 del TRHL és de:

2.798.687’85 €

Vist allò establert en els articles 169.4 i 193.5 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i els
articles 20.4 i 91 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació a la
tramitació de la liquidació es remetrà còpia de la mateixa a l’Administració de la
Generalitat i a l’Administració de l’Estat.
Vistos els informes i la proposta annexa de la Intervenció municipal sobre la
incorporació de romanents.
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.
He resolt:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, NIF P-0826300-F, corresponent a l’exercici de 2021, amb les
següents magnituds:
a) El resultat pressupostari resultant després dels ajustaments per desviacions
positives i negatives d’inversió i els crèdits finançats amb romanent de
tresoreria és de 2.650.331,98€.
b) El romanent de tresoreria total resultant per a despeses generals a 31 de
desembre de 2021 és de 2.267.550,77€.
c) L’estalvi net calculat d’acord amb l’article 53 del RDL 2/2004 del TRHL
(ingrés corrent (1-5) menys despesa corrent (1, 2 i 4) menys una anualitat
teòrica és de 2.798.687,85€.
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Segon.- Incorporar d’acord amb l’article 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril,
els següents Romanents de crèdit:
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7

1.923.652,73€
1.294.199,79€
5.076.419,80€
385.261,49€

TOTAL

8.679.533’81€

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació a la primera
sessió que es celebri, segons estableix l’article 90.2 del RD 500/1990, de 20
d’abril.
Quart.- D’acord amb l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el TRLRHL i l’article 20.1 del RD 500/90, publicar el detall de la
incorporació de romanents al BOP de Barcelona.
Cinquè.- Remetre una còpia de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts de l’exercici de 2021 a la Generalitat de Catalunya i a
l'Administració de l'Estat.”
3.0.0 ALCALDIA
3.0.1 Modificació de nomenament dels representants de la Corporació en
òrgans col·legiats (M1252019000029)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=1
487 corresponent al minut 19.32.13 h
La Presidenta posa a votació aquest punt i el Ple per 8 vots a favor PSC-SVP
(7), i la regidora no adscrita (1) i l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM (8), Cs
(2) i SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els
efectes legals.
Expedient número: M1252019000029 Cartipàs Municipal.
Tràmit relacionat: Modificació de nomenament dels representants de la
Corporació en òrgans col·legiats
L’article 33 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts estableix que dins els trenta dies hàbils següents a la sessió
constitutiva, el Ple celebrarà una o varies sessions, per tal de, entre altres,
nomenar els representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que siguin
competència del Ple.

Ple 24/03/2022

En data 20 de febrer de 2020, l’Ajuntament en Ple va acordar modificar l’acord
dotzè de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats,
aprovat pel Ple de data 2 de juliol de 2019, del representant titular d’aquest
municipi a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU),
al senyor Antolín Jiménez Martín i com a suplent al senyor Isidre Bautista
Compte.
Vist que per decret d’Alcaldia 2022LLDR000126 de data 27 de gener es va
acceptar la dimissió dels seus càrrecs de govern i dedicació del senyor Antolín
Jiménez Martin i es fa necessari la modificació de l’acord dotzè de
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer. Modificar l’acord dotzè de nomenament de representants de la
corporació en òrgans col·legiats, aprovat pel Ple de data 2 de juliol de 2019 i
modificat en data 20 de febrer de 2020, dels representants d’aquest municipi a
l’Associació de Municipis de Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), per tal de
nomenar com a representant titular al senyor Isidre Bautista Compte i com a
suplent a la senyora Mireia Vergés Rosell.
Segon. Donar trasllat del present acord a les Tinentes i Tinents afectats i a
l’Associació de Municipis de Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
4.0.0 INNOVACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
4.0.1 Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament i serveis per
la implantació i manteniment d’un sistema de gestió de cues i cita prèvia
per als serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament. (CTON2021000022)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=1
597 corresponent al minut 19.34.03 h
La Presidenta 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: CTON2021000022 contractació mixte, mitjancant
procediment obert no harmonitzat, de subministrament i serveis per la
implantació i manteniment d’un sistema de gestió de cues i cita prèvia per als
serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.
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Tràmit relacionat: Aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament i
serveis per la implantació i manteniment d’un sistema de gestió de cues i cita
prèvia per als serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.
Per acord de Ple municipal de data 22 de juliol de 2021, es va aprovar l’inici de
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària,
per a l’adjudicació del contracte de subministrament i serveis per la implantació
i manteniment d’un sistema de gestió de cues i cita prèvia per als serveis
d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, per un import màxim de 23.400,00 €, més
4.914 € de la quota d’IVA, fent un total de 28.314 € IVA inclòs.
Vist que, d’acord amb la proposta emesa per la mesa de contractació, l’òrgan
de contractació va enviar requeriment de data 17 de febrer de 2022 a l’empresa
APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES, SL per tal que en un termini de 10
dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut el requeriment, aportés
justificant del dipòsit a la tresoreria municipal de la garantia definitiva per import
de 1.040 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, així com còpia de la
pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a
tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest
contracte per import de 150.000 € per sinistre causats per les instal·lacions o
com conseqüència dels treballs de prestació del servei, justificant de la seva
vigència.
En temps i forma l’empresa APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES, SL ha
dipositat a la Tresoreria Municipal, la corresponent garantia per import de 1.040
€, i ha aportat la documentació requerida.
Vist el redactat de la Disposició Addicional Segona la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que
el valor estimat supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici i/o la quantitat de 6.000.000,00 euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, incloses les
possibles pròrrogues, es considera que l’adjudicació correspon a Ple.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer. - Aprovar l’adjudicació del contracte mixte de subministrament i serveis

per la implantació i manteniment d’un sistema de gestió de cues i cita prèvia
per als serveis d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, a favor de l’empresa
APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES, SL per un import pels 4 anys del
contracte de 20.800 € més l’IVA corresponent de 4.368 €, fent un total de
25.168 euros IVA inclòs, desglossat de la següent forma:
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-

-

13.450 € IVA exclòs pel Sistema integrat de gestió de cues i de cita
prèvia consistent en l’adquisició de components (maquinari), llicències
d’ús, serveis de posada en producció (inclosa la integració amb Hestia),
formació i manteniment del primer any.
7.350 € IVA exclòs pels serveis de suport i manteniment del sistema de
gestió de cues i cita prèvia (segon, tercer i quart any).

Segon.- Facultar al senyor Miguel Comino Haro, alcalde de Sant Vicenç dels
Horts, per tal que en nom i representació de la Corporació signi els documents
que siguin necessari per a l’efectivitat d’aquest acord, 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 .
Tercer.- Notificar a l’adjudicatari el present acord d’adjudicació per tal de
formalitzar el contracte en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Publicar aquest acord d’adjudicació definitiva al perfil del contractant,
comunicar al departament d’Intervenció i donar trasllat a la resta d’empreses
que han participat en el procediment juntament amb la resta de documents
previst a l’article 151 de la LCSP.
5.0.0 ECONOMIA I HISENDA
5.0.1
Aprovació de l'expedient número 1 de
pressupostàries de l'exercici 2022. (EC102022000004)

modificacions

http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=2
359 corresponent al minut 19.46.45 h
La Presidenta 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: EC102022000004 Expedient número 1 de modificacions
pressupostàries de l'exercici 2022.
Tràmit relacionat: Aprovació de l'expedient número 1 de modificacions
pressupostàries de l'exercici 2022.
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit i crèdit
extraordinari finançat amb baixes d’altres aplicacions pressupostàries amb
subjecció a les disposicions vigents.
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Aplicació que disminueix:
Exe
2022

Org
122

Prog
4441

Econòm
479

Aplicacions que s’incrementen:
Exe
Org
Prog
Econòm
2022 400
2311
22706
2022 400
2312
22706

Descripció
Mobilitat: Concessió Transport Urbà

Import €
161.260€

Descripció
Serveis Socials. Assist.social Primaria
Serveis Socials. Est. i Treballs Tècnics

Import €
100.000€
50.000€

Aplicació que es crea per Crèdit Extraordinari: :
Exe
Org
Prog
Econòm
Descripció
2022 400
2310
48107
Conveni Social -Sant Vicenç Suma
IMPORT TOTAL

Import €
11.260€
161.260€

FONAMENTS DE DRET

La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 i
disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, als
articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990 i als articles 8 al 17 de les bases
d’execució del pressupost 2021.
A l'expedient s'ha d'especificar l’aplicació pressupostària concreta que s'ha
d'incrementar o crear i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat.
El finançament del crèdit extraordinari o de suplement es pot finançar a càrrec
del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre
els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes
de crèdits de despeses d'altres aplicacions pressupostàries no compromeses
del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.
Tanmateix, a l'expedient s'ha d'acreditar que els ingressos previstos en el
pressupost s'han fet amb normalitat, tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.
L’aprovació d’aquest expedient és competència del Ple de la corporació i són
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat
previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del
pressupost.
L’aprovació d’aquest expedient és competència del Ple de la corporació i són
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat
previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del
pressupost.
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Vist l’informe emès pel cap del departament de Mobilitat i Transport urbà.
Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment l’expedient número 1 de modificacions
pressupostàries de despeses mitjançant transferències de crèdit i crèdit
extraordinari i finançat amb baixes d’aplicacions pressupostàries de despeses,
segon el detall següent:
Aplicació que disminueix:
Exe
Org
Prog
Econòm
2022 122
4441
479

Descripció
Mobilitat: Concessió Transport Urbà

Import €
161.260€

Aplicacions que s’incrementen:
Exe
Org
Prog
Econòm
2022 400
2311
22706
2022 400
2312
22706

Descripció
Serveis Socials. Assist.social Primaria
Serveis Socials. Est. i Treballs Tècnics

Import €
100.000€
50.000€

Aplicació que es crea per Crèdit Extraordinari: :
Exe
Org
Prog
Econòm
Descripció
2022 400
2310
48107
Conveni Social -Sant Vicenç Suma
IMPORT TOTAL

Import €
11.260€
161.260€

Segon. Que un cop transcorregut el termini d'exposició al públic a l'efecte de
reclamacions i al·legacions, previst als article 169 i 177 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s'hi hagi interposat cap
reclamació o al·legació, s'entengui definitivament aprovat l'expedient de
modificacions de crèdit núm. 1 de modificació de crèdits mitjançant
transferències de crèdit i crèdit extraordinari.
5.0.2 Aprovació de l'expedient número 2 de
pressupostàries de l'exercici 2022. (EC102022000005)

modificacions

http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=2
380 corresponent al minut 19.47.06 h
La Presidenta posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els
seus membres presents acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a
tots els efectes legals
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Expedient número: EC102022000005 Expedient número 2 de modificacions
pressupostàries per a l'exercici 2022.
Tràmit relacionat: Aprovació de l'expedient número 2 de modificacions
pressupostàries per a l'exercici 2022.
Atès la providència de la Regidoria d’Urbanisme de datat 14 de març de 2022 i
l’informe del tècnic corresponent de la mateixa data, sobre la necessitat i
urgència, que no pot demorar-se a l’exercici 2023, de les despeses següents:
Aplicacions pressupostàries de despeses:
300- 1532-619 Per import de 137.217,08€ que es destinaran als projectes
següents:
202230001- Urbanisme: Reforma Integral del c/ Barcelona (entre la Pl. Lluis
Companys i carrer Àngel Guimerà). Import de 70.692,47€
202130002- Urbanització del carrer Comerç. Import de 58.279’88€
202030001- Vialitat i espais públics. Import de 8.244,73€
Finançament :
S’anul.la l’aplicació pressupostària de despesa
2022 300 160 616 Projecte d’Urbanisme 201630003 IFS Renovació xarxa
clavegueram c. Albacete per import de 137.217’01€.
Es fa necessari la tramitació d’una modificació pressupostària.
FONAMENTS DE DRET
La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 i
disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, als
articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990 i als articles 8 al 17 de les bases
d’execució del pressupost 2022.
A l'expedient s'ha d'especificar l’aplicació pressupostària concreta que s'ha
d'incrementar o crear i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat.
El finançament del crèdit extraordinari o de suplement es pot finançar a càrrec
del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre
els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes
de crèdits de despeses d'altres aplicacions pressupostàries no compromeses
del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.
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Tanmateix, a l'expedient s'ha d'acreditar que els ingressos previstos en el
pressupost s'han fet amb normalitat, tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.
L’aprovació d’aquest expedient és competència del Ple de la corporació i són
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat
previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del
pressupost
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment l’expedient número 2 de modificacions
pressupostàries de despeses mitjançant suplement de crèdit i finançat amb
baixes d’aplicacions pressupostàries de despeses, segon el detall següent:
Aplicació que disminueix:
300- 1532-619 per import de 137.217,08€.
Projectes que s’incrementen:
202230001- Urbanisme: Reforma Integral del c/ Barcelona (entre la Pl. Lluis
Companys i carrer Àngel Guimerà). Import de 70.692,47€
202130002- Urbanització del carrer Comerç. Import de 58.279’88€
202030001- Vialitat i espais públics. Import de 8.244,73€
Segon. Que un cop transcorregut el termini d'exposició al públic a l'efecte de
reclamacions i al·legacions, previst als article 169 i 177 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s'hi hagi interposat cap
reclamació o al·legació, s'entengui definitivament aprovat l'expedient de
modificacions de crèdit núm. 2 de modificació de crèdits mitjançant
transferències de suplement de crèdit.
6.0.0 ESPORTS
6.0.1 Successió del contractista a favor de l’empresa Aroco 21, SL, de la
concessió demanial de l'espai destinat a bar restaurant a l'edifici del camp
de futbol municipal de la Guàrdia. (G0202012000015)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=4
258 corresponent al minut 20.18.24 h
La Presidenta posa a votació aquest punt i el Ple per 18 vots a favor PSC-SVP
(7), JUNTSxSVH-ERC-AM (8), Cs (2) i la regidora no adscrita (1) i l’abstenció
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de SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els
efectes legals.
Expedient número: G0202012000015 Concessió Demanial Bar Camp de
Futbol de la Guàrdia.
Tràmit relacionat: Successió del contractista a favor de l’empresa Aroco 21,
SL, de la concessió demanial de l'espai destinat a bar restaurant a l'edifici del
camp de futbol municipal de la Guàrdia.
El Consell Rector de l’Institut Municipal d’Esports, en la sessió celebrada el dia
21 de desembre de 2009, va aprovar definitivament l’adjudicació de la
concessió demanial de l’espai destinat a bar restaurant a l’edifici del camp de
futbol municipal de la Guàrdia, als senyors José Motos Pérez i Rafael Antonio
Jiménez Chacón.
En data 11 d´octubre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar el canvi de
nom de la concessió demanial a favor del senyor Rafael Antonio Jiménez
Chacón i de la senyora Mari Carmen Domínguez Gómez, com a socis de la
Societat Civil Particular Cal Pelé SCP. Aquest acord va ser ratificat pel Ple de
16 de maig de 2013, junt a la modificació de la concessió, pel que fa al canvi en
la distribució de les millores aportades pels licitadors.
En data 17 de març de 2016, mitjançant acord de Ple municipal, es va aprovar
la successió del contractista en la concessió demanial de l’espai destinat a bar
restaurant a l’edifici del camp de futbol municipal de la Guàrdia a favor del
senyor Rafael Antonio Jiménez Chacón,
En data 22 de juliol de 2021 el senyor Rafael Antonio Jiménez Chacón va
presentar una instància amb número de registre E2021019657 on sol·licita
traspassar el bar restaurant del camp de futbol de La Guàrdia a l’empresa
AROCO 21, SL amb CIF B16749467, formada pels senyors Jorge Rodríguez
Medina, Juan Carlos Ávila Mateo i Paulino Corral Soriano.
Vist l’informe favorable del Tècnic d’Esports de data 11 de març de 2022.
L’article 85 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix
que l’empresa resultant queda subrogada en els drets i obligacions que en
dimanin, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar, en base a l’informe emès pel tècnic d’esports, la successió
del contractista en la concessió demanial de l’espai destinat a bar restaurant a
l’edifici del camp de futbol municipal de la Guàrdia a favor de l’empresa Aroco
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21, SL, la qual se subrogarà a totes les obligacions i drets que tenia contrets el
Sr. Rafael Antonio Jiménez Chacón.
Aquesta successió de contractista queda condicionada a aportar l’escriptura
pública de la cessió en el termini de 60 dies naturals des de l’aprovació pel Ple
Municipal, així com a l’ingrés en la Tresoreria municipal del 10% de l’import
sobre l’import abonat en la transmissió, el qual haurà de quedar acreditat en
l’escriptura pública de formalització, d’acord amb l’apartat 15 del plec de
condicions administratives particulars reguladors del procediment de la
concessió.
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que
corresponguin al cedent relatius a la concessió, d’acord amb l’art. 209.3 de la
Llei 30/2007.
Segon.- Aprovar la compensació del deute contret del senyor Rafael Antonio
Jiménez Chacón amb l’Ajuntament, com a contractista sortint de l’esmentada
concessió demanial, amb la garantia definitiva dipositada per aquest per import
de 12.384,45 €, ref. 17/328.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Aroco 21, SL i al senyor Rafael
Antonio Jiménez Chacón
Quart.- Comunicar aquest acord als Departaments d’Intervenció i de
Secretaria, d’aquesta Corporació.
7.0.0 SERVEIS SOCIALS
7.0.1 Aprovar l’ampliació mitjançant addenda al contracte programa del
Departament de Drets Socials en matèria de sistemes de resposta urgent
per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus
fills i filles, per a l’exercici 2021. (G0432016000013)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=4
474 corresponent al minut 20.22.00 h
La Presidenta posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els
seus membres presents acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a
tots els efectes legals
Expedient número: G0432016000013 Contracte Programa 2016-2019 entre
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat: Aprovar l’ampliació mitjançant addenda al contracte
programa del Departament de Drets Socials en matèria de sistemes de
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resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i
per als seus fills i filles, per implementar noves mesures extraordinàries
relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda COVID)
durant l’exercici 2021.
Vist que per Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2016 es va aprovar
el Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques igualtat i que va ser ratificat
pel Ple en sessió celebrada en data 20 de desembre de 2018.
En data 16 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la
signatura de l’addenda a la Fitxa núm. 1 del Contracte Programa en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies per al període 2016-2019
En data 23 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar
l’addenda al Contracte Programa 2016-2019, entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per als
exercicis 2018 i 2019. Acord que va ser ratificat pel Ple del 20 de desembre de
2019.
En data 16 de gener de 2020 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’addenda al
Contracte programa 2016-2019, entre del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a l’exercici 2020.
En data 15 d’octubre de 2020, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’addenda del
Contracte Programa 2016 – 2019 per a la implementació de mesures
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19
durant l’exercici 2020, entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies
i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
En data 28 de desembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la
ratificació l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020
referent a l’aprovació de l’ampliació de l’addenda del Contracte Programa
2016–2019 per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb
l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020, entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts.
En data 21 de gener de 2021 el Ple Municipal va aprovar l’addenda pel
manteniment de la vigència per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019
entre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en

Ple 24/03/2022

matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat
En data 21 d’octubre de 2021 el Ple Municipal va aprovar l’addenda
complementària al contracte programa entre el Departament de Drets Socials i
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en matèria de serveis socials, altres
programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per
implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social
de la COVID-19 (quarta addenda COVID).
Atès que el passat 26 de gener de 2022 es resol al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya l’IFE/73/2022, de 13 de gener , per la qual s’autoritza
l’ampliació, mitjançant addenda, del contracte programa 2016-2019 del
Departament de Drets Socials (abans, de Treball, Afers Socials i Famílies), en
matèria de Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació
de violència masclista i per als seus fills i filles, per a l’exercici 2021.
Vist que l’addenda té per objecte el finançament de la Fitxa 6 “”. D’acord amb
l’annex 2 de dita resolució on s’estipula l’atorgament econòmic al municipi de
Sant Vicenç dels Horts d’un total de 8.057,36€ desglossats en les següents
addendes:



Addenda COVID: 6734,90€
Addenda PEVG: 1322.46€

La vigència d’aquestes addendes corresponents amb els ens locals d’aquesta
resolució compren des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.
Atès que l’objecte de l’ampliació de l’addenda és donar una millor resposta a la
nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària i
adequar les actuacions d’ambdues administracions amb una perspectiva més
global i transversal.
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
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d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.
Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els
convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de
l’exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per
llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les
administracions implicades.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s’assenyala a l’apartat primer de l’article 304 del
ROAS, que permet que les administracions intervinents estipulin en termes
d’igualtat.
Vist l’informe emès per la cap del departament de Serveis Socials de data 11
de març de 2022, que justifica la necessitat i conveniència d’aprovar l’ampliació
mitjançant addenda al contracte programa del Departament de Drets Socials en
matèria de sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació
de violència masclista i per als seus fills i filles, per implementar noves mesures
extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta
addenda COVID) durant l’exercici 2021.
Vist l’informe emès per la interventora accidental de data 14 de març de 2022
que consta a l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’ampliació mitjançant addenda al contracte programa del
Departament de Drets Socials en matèria de sistemes de resposta urgent per a
dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills i filles,
per a l’exercici 2021, tot això d’acord amb el text de la minuta de l’addenda que
s’adjunta a l’acord.
Segon.- Acceptar la proposta econòmica per un import de 8.057,36€ vinculada
per a l’any 2021 atenent al següent desglossament:
 Addenda COVID: 6.734,90€
 Addenda PEVG: 1.322,46€
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Tercer.- Facultar al Sr. Miguel Comino Haro, alcalde de Sant Vicenç dels Horts,
per tal que en nom i representació de la Corporació signi l’addenda 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 .
Quart.- Notificar aquesta resolució al Departament de Drets Socials, adjuntantli amb la notificació un exemplar de l’addenda que s’aprova per aquesta
resolució, el qual haurà de ser retornat a aquests Ajuntament degudament
formalitzat amb les signatures de la consellera d’Igualtat i Feminismes de la
Generalitat de Catalunya i demanant-li que enviï a aquest Ajuntament
certificació acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa, que
haurà de ser adoptat per l’òrgan competent, referent a l’acceptació per part de
la Corporació del text de l’addenda en tots els seus termes, significant a la
citada Generalitat de Catalunya 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.
Cinquè.- Publicar íntegrament l’addenda al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), per aplicació del que disposa l’article 112.2 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques, així com un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura
d’aquesta addenda al DOGC.
Sisè.- 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.
Setè.- Donar trasllat al departament d’Intervenció i als departaments
corresponents.
8.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS
8.0.1 Aprovació inicial de l’expedient administratiu de l’exercici de
l’activitat econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en règim
de lliure concurrència consistent en la incorporació de l’Ajuntament com
a soci de l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), i la
seva declaració com a mitjà propi personalitzat. (SM012022000001)
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http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=4
911 corresponent al minut 20.29.17 h
La Presidenta posa a votació aquest punt i el Ple per 18 vots a favor PSC-SVP
(7), JUNTSxSVH-ERC-AM (8), SVCP (2) 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: SM012022000001 Exercici de l’activitat econòmica de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en règim de lliure concurrència
consistent en la incorporació de l’Ajuntament com a soci de l’empresa
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), i la seva declaració com a
mitjà propi personalitzat.
Tràmit relacionat: Aprovació inicial de l’expedient administratiu de l’exercici de
l’activitat econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en règim de
lliure concurrència consistent en la incorporació de l’Ajuntament com a soci de
l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), i la seva declaració
com a mitjà propi personalitzat.
En data 29 de juny de 2021 –registre d’entrada E2021016872-, ha estat
notificat a aquest Ajuntament l’acord del Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, de data 22 de juny de 2021, pel qual s’aprova la
modificació dels estatuts de l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA
(TERSA) i el pacte de socis per a què aquesta esdevingui mitjà propi dels
ajuntaments metropolitans. Amb l’objectiu que, dins del marc d’una estratègia
de transició energètica, TERSA esdevingui la societat instrumental que
contribueixi a fer possible aquesta transició per part dels ens locals de l’àrea
metropolitana de Barcelona, en els següents àmbits:
a. Reducció del consum energètic,
b. Generació d’energia renovable i local, impuls de l’autoconsum, consum
d’energia 100% renovable,
c. Contribuir al paper de l’administració com a prescriptor en matèria
energètica.
Vist que els serveis energètics que TERSA presta als Ajuntaments
metropolitans segon el seu catàleg de serveis, en una primera fase de caràcter
immediat, son:
a.

Comercialització d’energia – Barcelona Energia:
i.
Subministrament d’energia a edificis i equipaments públics
ii.
Energia 100% renovable
iii. Optimització de facturació: Assessorament personalitzat i
transparent
iv. Representació d’instal·lacions de generació.
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v.
vi.
vii.

Internalització de coneixement del sector.
Formació tècnica.
Extensió del servei a usuari privat: ciutadania i empresa

b.

Gestió integral d’Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica:
i.
Compliment i adaptacions normatives.
ii.
Gestió facturació.
iii. Assessorament tècnic davant tècnics municipals, administració
i empresa distribuïdora.
iv. Gestió energètica.
v.
Explotació, monitorització i manteniment de parcs municipals
agregats
vi. Projecte i construcció d’instal·lacions:
vii. Fórmula basada en partida de pressupost municipal
viii. Fórmula basada en finançament participatiu
ix. Endeutament a càrrec de l’ens local.

c.

Gestió d’instal·lacions d’energia solar tèrmica:
i.
Explotació i manteniment de parcs municipals agregats
ii.
Projecte i construcció d’instal·lacions:
iii. Fórmula pressupost municipal
iv. Fórmula finançament participatiu
v.
Endeutament a càrrec de l’ens local

Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, ha iniciat la transició cap a un
model energètic més sostenible, treballa per maximitzar la generació d’energia
per mitjà de recursos renovables, alhora que redueix el consum d’energia final
amb l’aplicació de mesures d’estalvi i fa un ús més intel·ligent dels recursos
renovables locals en totes les activitats i serveis que desenvolupa. Amb aquest
propòsit ha apostat per desenvolupar polítiques energètiques de manera
integral, eficient i coordinada.
Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, sent coneixedor de la
possibilitat de que TERSA, com a societat instrumental de capital públic,
contribueixi a fer possible la transició energètica, estima la conveniència que
TERSA esdevingui empresa subministradora d’energia elèctrica dels punts de
subministrament de la seva titularitat i les empreses municipals participades.
Vist que en una segona fase, es treballa en una ampliació d’aquest catàleg de
serveis d’acord a l’evolució futura de serveis energètics que pugui prestar
TERSA, com:
a.
Suport a la implantació de la mobilitat elèctrica
i.
Instal·lació i gestió de punts de recarrega de vehicles elèctrics,
ii.
Agregació de demanda i gestor de càrrega.
Atès que aquest futurs serveis serien també d’utilitat ja que estan implantats i
existeixen dins del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts impulsant la
iniciativa sostenible de l’Ajuntament.
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Ateses les competències en matèria de medi ambient que té l’AMB, aquest
òrgan va formular el Pla clima i energia 2030 que el Consell Metropolità va
aprovar el setembre de 2018 en consonància amb els compromisos derivats de
l’anomenat Covenant of Mayors (o Pacte d’Alcaldes), l’Acord de París sobre el
canvi climàtic de 2015, la seva ratificació per part de la Unió Europea l’any
2016 i l’aprovació del Parlament de Catalunya de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost,
del canvi climàtic.
D’acord amb l’article 136 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aquestes
poden exercir la iniciativa per al desenvolupament d’activitats econòmiques en
règim de lliure concurrència en el marc de l’economia de mercat atenent, en
qualsevol cas, a l’interès públic local.
D’acord amb l’article 142 del ROAS per a l’exercici d’activitat econòmica per
entitats locals en règim de lliure concurrència, es necessari un expedient previ
en el qual haurà d’acreditar-se la conveniència i oportunitat de la iniciativa, així
com la concurrència d’interès públic. En data 14 de juny de 2018, es va incoar
el corresponen expedient de la AMB amb número 133/18 amb la finalitat de
justificar aquesta conveniència, i proposar l’inici per a l’expedient d’iniciativa
econòmica de la comercialització d’energia elèctrica.
D’acord amb l'article 143 del ROAS que regula el procediment per a la
tramitació de l'expedient i que s'inicia amb un acord del ple de la corporació, en
el qual s'ha de designar també una comissió d'estudi integrada per membres de
la corporació i personal tècnic. Aquesta comissió, segons l'article 144 del
ROAS, ha d'ésser paritària entre tècnics degudament qualificats i membres de
la corporació.
Atès que segons l'article 145 del ROAS la memòria justificativa que ha de
redactar la comissió d'estudi l'ha de lliurar en el termini que fixi el ple en
designar els seus membres o en el de la pròrroga que hagi acordat i, en tot cas,
en el termini màxim de tres mesos.
Vist l’article 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local,
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local.
Vist els articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Vist els articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Vist l’article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
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Vist l’informe tècnic de data 25 de febrer de 2022, que consta dintre l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Iniciar l’expedient administratiu per a l’exercici de l’activitat econòmica
per aquest Ajuntament en règim de lliure concurrència consistent en la
incorporació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts com a soci de
l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA).
Segon.- Nomenar una comissió d’estudi que serà l’encarregada de redactar la
memòria justificativa de l’esmentada activitat, i que estarà formada pels
membres electes de la corporació i pel personal tècnic següent:
-

Membres de la corporació:
- Sra. Mireia Vergés Rosell, com a regidora d’Espai Públic i Serveis
Municipals
- Sra. Maria Peláez Moreno, com a regidora de Medi Ambient,
Sostenibilitat i Espai Natural i Salut Pública
- Sr. Xavier Gómez Álvarez, com a regidor d’Economia i Hisenda

-

Personal tècnic:
- Sr. Javier Enríquez Latorre, Cap d’Espai Públic i Serveis Municipals
- Sr. Ramón Montaña Vázquez, Cap de Medi Ambient i Salut Pública
- Sr. Ricardo Muñiz Merino, Secretari Accidental
- Sra. Lola Rodriguez Barquero, com a Interventora Accidental

Tercer.- Fixar el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir del dia
següent a l'adopció del present acord, per al lliurament per part de la comissió
d'estudi de la memòria justificativa de la iniciativa econòmica amb el contingut
que determina l'article 146 del ROAS. L'incompliment d'aquest termini, sense
que prèviament s'hagi prorrogat, comporta el cessament automàtic dels
membres de la comissió amb els efectes que prescriu l'article 145 del ROAS.
Quart.- Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a
l’Ajuntament de Barcelona, a Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), a
l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA i a les persones designades
com a membres de la comissió d'estudi.
9.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS
9.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC Sant
Vicenç en Positiu, de condemna de la invasió militar d'Ucraïna per part de
la Federació Russa i per l'acollida de refugiats/des ucraïnesos al municipi.
(M2412022000005)
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La present proposta de resolució queda retirada de l’ordre del dia.
9.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x
Sant Vicenç, per instar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a
l'adquisició dels actius de la SAREB al nostre municipi. (M2412022000006)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=5
694 corresponent al minut 20.42.20 h
La Presidenta posa a votació aquest punt i el Ple per 18 vots a favor PSC-SVP
(7), JUNTSxSVH-ERC-AM (8), SVCP (2) i la regidora no adscrita (1) i
l’abstenció de Cs (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots
els efectes legals.
Expedient número: M2412022000006 Instar a l'Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts a l'adquisició dels actius de la SAREB al nostre municipi.
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de
Junts x Sant Vicenç, per instar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a
l'adquisició dels actius de la SAREB al nostre municipi.
La creació de la societat de gestió d'actius immobiliaris, coneguda popularment
com a banc dolent, va ser una de les condicions imposades al MoU
(Memorandum of Understanding), el Memoràndum de Entendimiento signat
amb la Unió Europea per al rescat d'Espanya el 2012.
La Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària, en
endavant SAREB, va ser creada amb l'objectiu de comprar part dels actius
tòxics i problemàtics que tenia la banca per “netejar” els seus balanços i
eliminar el llast que tenien els seus actius improductius. Habitatges i sòl, que
estaven en poder de les entitats després d'haver estat executades les garanties
i hipoteques de qui no havia pagat els préstecs signats, a més de crèdits fallits
amb enormes dificultats de recuperació, van ser traspassats a aquest “banc
dolent” perquè les entitats deixessin de tenir el llast d'haver de proveir aquests
actius que no els generaven més que despeses i els obligaven a reservar
capital.
Perquè no impactés negativament en els comptes de les administracions
públiques, la SAREB es va constituir amb majoria d'accionistes privats sense
consolidar el balanç amb els comptes de l'Estat. Va ser finançada amb
recursos públics que suposaven un 95,31% del total, però el percentatge de
propietat accionarial públic només seria del 45,68%. Alhora, els socis privats
que només aportaven el 4,69% del finançament total, es quedaven amb el
54,33% de les accions.
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La notificació de la Unió Europea d'abril del 2021 en el context del Procediment
de Dèficit Excessiu del 2020 va desmuntar l'estratègia i va suposar la integració
comptable de SAREB com a part de les Administracions Públiques.
Com a conseqüència de la reclassificació, l'activitat de la societat repercuteix
directament sobre els comptes públics amb efectes des del 2020. Aquesta
integració comptable, ha suposat un increment en el dèficit públic del 2020 de
9.891 milions d'euros (0,88% del PIB) i un increment del deute consolidat de les
administracions públiques de 34.145 milions d'euros el desembre del 2020
(3,05% del PIB). De la mateixa manera, en els exercicis successius, les
operacions de disposició del seu actiu per part de la SAREB, així com els seus
resultats comptables afectaran el saldo dels comptes nacionals del sector de
les administracions públiques.
La SAREB va adquirir, per tant immobles, crèdits i sòl per valor de 50.781
milions d'euros després d'aplicar un descompte mitjà del 52% sobre el que
tenien a les entitats. És a dir, actius comptabilitzats a les entitats bancàries
nacionalitzades per 107.121 milions d'euros, van ser adquirits pel “banc dolent”
per 50.781 milions.
El ministre d'Economia, Luis de Guindos, assegurava el novembre del 2012,
només uns mesos després de la creació de la SAREB, que la societat no
només no costaria diners als contribuents espanyols, sinó que, al llarg de la
seva vida, oferiria una rendibilitat del 15%.
El resultat de tot això ha estat l'aprovació d'un Reial decret per eliminar els
límits a la participació de l'Estat a l'accionariat de SAREB, permetent així la
nacionalització de facto.
L'aprovació del Reial decret llei 1/2022, de 18 de gener, pel qual es modifica el
règim jurídic de les societats de gestió d'actius i en particular el règim de la
Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària deixa en
evidencia la negligent actuació en la gestió d’aquesta societat i la necessitat de
modificar la forma d’actuar.
Actualment els actius immobiliaris de la SAREB han passat a mans de l’Estat.
El Grup Republicà al Congreso va poder transaccionar una esmena als
pressupostos del 2022 que compromet 10 milions d’euros perquè les
comunitats autònomes i els ajuntaments puguin adquirir habitatges de la
SAREB. Al nostre municipi la SAREB té 16 habitatges que podrien passar a
mans de l'ajuntament i ser destinats al parc públic de lloguer.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
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1. Instar l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a reclamar a l’Estat els
recursos econòmics contemplats als pressupostos generals de l’Estat pel
2022 per adquirir el màxim nombre de pisos que la SAREB té a Sant Vicenç
dels Horts.
2. Incorporar aquest pisos al patrimoni municipal i fer-ne la gestió per a
destinar-los a habitatge públic de lloguer del futur parc d’habitatge públic de
Sant Vicenç dels Horts com a instrument per a garantir el dret a l’habitatge
al nostre municipi.
3. Instar el Govern de l’Estat la creació d'una comissió d’investigació
parlamentària que estableixi les responsabilitats polítiques d'unes decisions
que han causat un cost descomunal de fons públics que ascendeix, de
moment, a 14.500 milions d'euros, dels quals 12.000 milions ja són públics i
l'assumpció de gairebé 35.000 milions de deute.
4. Instar el Govern de l’Estat la modificació de l'objecte social de SAREB per
convertir aquesta societat en una eina pública per garantir el dret a
l'habitatge amb una durada indefinida.
5. Instar el Govern de l’Estat a promoure una modificació de l'articulat de la
Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de
crèdit; la Llei 11/2015, del 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de
crèdit i empreses de serveis d'inversió; i el Reial decret 1559/2012, de 15 de
novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de les societats de gestió
d’actius, en relació amb el règim jurídic de la Societat de Gestió d’Actius
procedents de la Reestructuració Bancària
6. Instar el Govern de l’Estat que, amb la finalitat de fiscalitzar i controlar
adequadament la SAREB, la presa de control públic incorpori la creació d'un
organisme que permeti el seguiment de l’activitat de la societat i la
comprovació del compliment dels seus objectius, més enllà dels òrgans de
control de la societat. Al Consell d'Administració i als organismes de
seguiment esmentats hi participaran els ministeris que tinguin competències
en drets socials i habitatge.
7. Instar el Govern de l’Estat que fins que no s'adquireixi la propietat dels
immobles per l'administració pública, es faciliti una gestió social del parc
d'habitatges actual de SAREB per garantir accés a l'habitatge de la
població.
8. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya a
realitzar les gestions pertinents amb la SAREB perquè el sòl urbanitzable
que posseeix ho promoguin i tingui un fi d'habitatge públic destinada a
lloguer social i assequible.
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9. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, la Generalitat de Catalunya,
la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i les entitats municipalistes
de Catalunya.

10.0.0 PROPOSTES D'URGÈNCIA
10.0.1.1 Aprovar la urgència
La Presidenta posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els
seus membres presents acorda aprovar la urgència.
10.0.1.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC
Sant Vicenç en Positiu, Junts X Sant Vicenç, Cs, Sant Vicenç en ComúPodem i la regidora no adscrita, en nom de l’entitat Sant Vicenç dels Horts
amb el Sàhara, “ El Sahara no es ven, ni Marroc ni Espanya, el Sàhara
decideix". (M2412022000007)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=7
133 corresponent al minut 21.06.19 h
La Presidenta 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: M2412022000007 El Sahara no es ven, ni Marroc ni
Espanya, el Sàhara decideix.
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals del
PSC Sant Vicenç en Positiu, Junts X Sant Vicenç, Cs, Sant Vicenç en ComúPodem i la regidora no adscrita, en nom de l’entitat Sant Vicenç dels Horts amb
el Sàhara, “ El Sahara no es ven, ni Marroc ni Espanya, el Sàhara decideix”.
Vàrem pensar que potser avui no calia tornar a repetir per enèsim cop les
moltes resolucions, de l’ONU, del Tribunal Internacional de la Haia, del
Tribunal Europeu de Justícia, doncs totes i tots les coneixem, i volem que es
respectin, volem que es respecti el dret a la lliure autodeterminació del poble
sahrauí, i que aquest dret sigui respectat pel Marroc i per Espanya, que es
«de iure» la potencia administradora, doncs el territori continua pendent de
ser descolonitzat i fins que la seva població hagi exercit vàlidament el dret a la
lliure determinació.
Constitució Espanyola els obliga a complir-les, però ja veieu, ni importen les
lleis ni importen les persones, ni tot un poble. Aquests que en els darrers anys
s’emplenen la boca amb la Constitució Espanyola i el compliment de les lleis,

Ple 24/03/2022

que dormen amb la constitució, ara i quan convé, la tanquen a l’armari, a les
fosques.
Des de la Sentència del Tribunal Internacional de la Haia de 1976 que diu que
ni el Marroc ni Mauritània tenen vincles jurídics previs a la colonització del
territori del Sàhara i per tant es té que dur la descolonització segons estableix
l’ONU, per als territoris autònoms mitjançant un referèndum
d’autodeterminació, les resolucions de l’ONU des de 1976 fins l’actualitat que
diuen sempre “ reafirmant el dret inalienable del poble del Sàhara Occidental
a la lliure autodeterminació i a la independència. I així com a resum la
Resolució del Parlament Europeu l’any 2005, que diu :
“Vistas las resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas
sobre el Sáhara occidental, en particular la resolución 1598 (2005), de 28 de
abril de 2005, y la resolución de 1495 (2003), refrendadas el 11 de octubre de
2005 por la asamblea general de las naciones unidas,
Visto el último informe del secretario general de las naciones unidas al
consejo de seguridad sobre el Sáhara occidental (abril 2005),
Vistos los recientes nombramientos de un representante especial y de un
enviado personal del secretario general de las naciones unidas para el Sáhara
occidental,
Vistas sus resoluciones anteriores sobre el Sáhara occidental,
Vista su resolución, de 28 de abril de 2005, sobre el informe anual sobre los
derechos humanos en el mundo en 2004 y la política de la unión europea en
materia de derechos humanos,
A. preocupado seriamente por los últimos informes de amnistía
internacional y de la organización mundial contra la tortura que dan
cuenta de graves violaciones, por parte de Marruecos, de los derechos
humanos de la población saharaui,
B. considerando que las investigaciones efectuadas por la instancia de
equidad y reconciliación sobre los fallecidos en centros ilegales de
detención han permitido determinar los lugares en los que están
enterradas 57 víctimas de desapariciones forzadas, de las cuales 43
son saharauis.
Pide a Marruecos que actúe del mismo modo liberando a los defensores de
los derechos humanos Aminatu Haidar, Ali Salem Tamek y los otros 35 presos
políticos saharauis, incluidos los desaparecidos durante las campañas
militares;
Pide protección para la población saharaui, el respeto de sus derechos
fundamentales, en particular, la libertad de expresión y la libertad de
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circulación, de conformidad con las disposiciones de la Declaración universal
de derechos humanos y con los tratados y convenios Internacionales en
materia de de derechos humanos;
4. Apoya una solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental,
basada en el Derecho y la legalidad internacional, partiendo de las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad, y en especial de la resolución de 1495;
5. Pide al Reino de Marruecos y al Frente Polisario, a los Estados vecinos y
a la Unión Europea que cooperen plenamente con las Naciones Unidas, con
miras a completar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental;
Tanmateix el Tribunal de justicia de la Unió Europea, a la sentencia de 29 de
setembre de 2021, diu :” Según el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho
de los Tratados, «un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer
Estado sin su consentimiento» (20) . El Tribunal de justicia de la Unión
Europea ha estimado que esta norma se aplicaba asimismo al pueblo
saharaui
—detentador de la soberanía sobre el territorio— y a su representante, el
FRENTE POLISARIO.
En su resolución 34/37 de 1979, la Asamblea General va condemnar l’ocupació
del Sáhara per el Marroc i va demanar-l’hi que poses fi a la mateixa. Diu que el
Marroc no té més legitimitat sobre el Sáhara Occidental que la que l’hi
proporciona l’ocupació militar del territori, sense conseqüències jurídiques
perque «de la injusticia no nace el derecho».
A la llista anual de la ONU de Territorios No Autónomos, segueix España
figurant com a potencia administradora del Sáhara Occidental . Segueix sent
«de iure» la potencia administradora i el territori continua pendent de ser
descolonitzat fins que la població hagi exercit vàlidament el dret a la lliure
determinació.
I AVUI EL PORTAVEU PRINCIPAL DE L’ONU L’HI HA DIT AL SR. SANCHEZ :
“Que la ONU, y las partes del conflicto, coordinarán esfuerzos para solucionar
el conflicto saharaui y apoyar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la
ONU que prevén el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui,
apoyando también sus esfuerzos en descolonizar el Sáhara Occidental,
España con su declaración unilateral interpone obstáculos objetivos para
siquiera unos cimientos de un proceso de paz.”
SI TOT AIXÓ NO ES SUFICIENT, EL QUE HA ACORDAT EL PSOE-PSC
AMB EL REI DEL MARROC, ÉS VIOLAR TOTS AQUESTS PRINCIPIS, LLEIS
INTERNACIONALS, RESOLUCIONS, SENTENCIES, I ASSASSINAR PER
L’ESQUENA EL COLOM DE LA PAU.
EL QUE HAN ACORDAT ES VALIDAR I LEGITIMAR L’US DE LA FORÇA
MILITAR, DE LA GUERRA I DE LA VIOLENCIA PER TENIR UN TERRITORI,
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AVUI PER EXEMPLE ELS TOCARIA VALIDAR LA INVASIÓ RUSSA
D’UCRAÏNA.
TAMBÉ SIGNIFICA LEGITIMAR I DONAR SUPORT A L’OCUPACIÓ
VIOLENTA DEL SAHARA PEL MARROC, ON CLARAMENT APLICA UN
REGIM D’APPARHEIT, DE GENOCIDI I DESAPARICIONS FORÇADES, DE
TORTURES I DE VIOLACIÓ SISTEMÀTICA DE DRETS HUMANS.
EN DEFINITIVA, VALIDAR LA DESAPARICIÓ D’UN ESTAT RECONEGUT
PER LA ORGANITZACIÓ D’ESTATS AFRICANS I 24 ESTATS MÉS,
LEGITIMAR LA DESAPARICIÓ D’UN POBLE.
Com sempre l’estat espanyol es intolerant i al·lèrgic a la lliure autodeterminació
dels pobles.
Però estem aquí per dir :
L’ Espanya suposadament democràtica és tant culpable com el Marroc, l’Estat
que no fa res i permet que passi és igual i més responsable si es posa de perfil
i més si valida els actes del Marroc que vulneren la vida, la dignitat i la llibertat,
es cooperador i no fa res per salvar vides, no fa res per salvar uns nens que
volen parlar hassaní, que estimen la seva cultura i que volen ser escoltats en el
seu estat lliure.
Però aquest poble ha resistit, els sahrauís son fills del desert, de la terra, de la
seva terra, acaronen la sorra abans de tenir el mínim dubte d’abandonar i no
deixaran la justa lluita per la terra que els van prendre.
El Marroc i Espanya ho tenen que saber, i també veure que els sahrauís tenen
el suport i la complicitat dels pobles, dels pobles solidaris, dels pobles que
creuen en la gent i la llibertat, en la justícia, dels pobles que saben el que
significa escoltar i respectar la dignitat de les persones, i estic segur, després
de més de 45 anys, no podran amb la dignitat i la resistència del poble sahrauí.
“El Sàhara vencerà”, el Sàhara és dels sahrauís, és la seva sorra la que tenen
a la sang i a la pell, a les mans, aquesta és la sorra que enterrarà al rei del
Marroc, és la sorra que dibuixa la desmemoria del PSOE-PSC, és la sorra de la
dignitat d’un poble, la sorra que es sang al cor i a les venes, i son i seran els
seus peus i les seves mans, i les de tots els pobles lliures i solidaris, els que
trepitjaran finalment, amb força, la terra lliure del Sàhara .
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
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Primer. Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma
immediata el seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara
Occidental, que és contrari als drets del poble sahrauí.
Segon. Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable
a la realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, tal
com li correspon com a potència administradora del territori i de denúncia de
les repetides violacions dels drets humans que pateix el poble sahrauí als
territoris ocupats pel Marroc.
Tercer. Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la
Pau i la Llibertat al Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les
darreres legislatures més d'un any després de l'inici de la XIII continua sense
activar-se, per tal que Catalunya tingui una representació institucional de
màxim nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a una resolució pacífica i
respectuosa amb els drets del poble sahrauí.

“El Sàhara
LLIURE

vencerà”.

Sàhara

hurra.

SAHARA

10.0.2.1 Aprovar la urgència
10.0.2.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x
Sant Vicenç en nom del casal de la gent gran i la família per nomenar el
Centre Cívic de la Plaça de la Pau com a "Centre Cívic Patro Moreno" i
obrir un procés de participació.(M2412022000008)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=9
713 corresponent al minut 21.49.19 h
El punt 10.0.2.1 i la present proposta de resolució queden retirats de l’ordre del
dia.
11.0.0 PRECS I PREGUNTES
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=NmY0ZWU2ZjgtYzJmZS00ZWUyLWFlNDktNTVmOWRkMmZlYTdi&start=1
0528 corresponent al minut 22.02.54 h
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc
aquesta acta.

Ple 24/03/2022

El secretari accidental

Vist i plau
Primera tinenta d’Alcaldia
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