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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2022
Caràcter: ordinària
Data: 21 d’abril de 2022
Horari: de 19:05:08 a 00:24:00 h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Hi assisteixen:
MIGUEL COMINO HARO
MIREIA VERGÉS ROSELL
ISIDRE MANUEL BAUTISTA COMPTE
FRANCESCA CAPELLADES LADEVESA
JUAN RAMÓN TORRES BLANCO
MARIA PELÀEZ MORENO
XAVIER GÓMEZ ÁLVAREZ
PATRICIA HIGUERAS OVEJERO
MARIA TERESA AYMERICH BOLTÀ
MIGUEL ÁNGEL CAMACHO VEGA
MARIA DEL REMEI CERDÀ HERRERO
ARNAU MATA I DE CASADEMUNT
FINA REINA MORALES
AGUSTÍN CERA RODRÍGUEZ
YOLANDA ARTIGAS BARBER
MARIA ELENA FERREIRO NIETO
ANTOLIN JIMÉNEZ MARTÍN
CARMEN SOFFIATI REQUENA
LIDIA VARGAS GONZÁLEZ
JORDI GIL DORADO
Assistits per el secretari accidental senyor Ricardo Muñiz Merino i l’interventora
la senyora Maria Rodríguez Barquero.
S’ha excusat d’assistir-hi:
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA
Ordre del dia
Desenvolupament de la sessió
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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/
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 24 de març
de 2022
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=105
corresponent al minut 19.06.52 h
El President 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=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=105
corresponent al minut 19:09:25 h
2.0.1 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR000476 de data
18 de març, de nomenar el senyor JMMR com a assessor d’Alcaldia en
sostenibilitat ambiental, plaça vacant de la plantilla de personal,
funcionari i eventual per assessorament especial per personal de
confiança. (RH142022000036)
“Expedient número: RH142022000036 Personal eventual de confiança o
d’assessorament especial.
Tràmit relacionat: Nomenar el senyor JMMR com a assessor d’Alcaldia en
sostenibilitat ambiental, plaça vacant de la plantilla de personal, funcionari i
eventual per assessorament especial per personal de confiança.
Vist que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb l’article 304.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de
abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, estableix que el nombre, característiques i retribucions del personal
eventual són determinats pel Ple municipal al començament de cada mandat
corporatiu, i que aquestes determinacions només podran ser modificades amb
motiu dels pressupostos anuals.
Vist l’acord del Ple en sessió extraordinària de data 17 de febrer de 2022, al
qual es va aprovar la modificació de la plantilla i relació del lloc de treball del
personal eventual d’aquest Ajuntament, que comprèn el número i la
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denominació que correspon a lloc de treball de confiança i/o assessorament
especial i que modifica l’actua vigent, incrementant el nombre de personal
eventual d’assessor d’Alcaldia en Sostenibilitat Ambiental, del grup A-2.
El règim de personal eventual o de confiança està regulat en l'àmbit de
l'Administració Local en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local (LRBRL), arts. 104 i 104.bis.
Vist que l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local i l ’article 304.2 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,
estableix que el nomenament i la separació del personal eventual són lliures i
corresponen a l’Alcalde/ssa, així com, que els mateixos cessen automàticament
quan es produeix el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat per a la
qual presten la funció de confiança o d’assessorament.
Vist l’article 304. 2 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, que diu
literalment “el nomenament i la separació d’aquests funcionaris són lliures i
correspon a l’alcalde o al president de l’ens local corresponent. Cessen
automàticament quan es produeix el cessament o l’expiració del mandat de
l’autoritat per a la qual presta la funció de confiança o assessorament”.
Vist l’article 304.3 del mateix text, que diu literalment “els nomenaments dels
funcionaris eventuals, el règim de llurs retribucions i llur dedicació es publiquen
al BOP, al DOGC i, si s’escau, en el propi de la corporació”.
El nomenament, el cessament i les demés condicions del personal eventual
són les que es preveuen en l’article 12 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, 9 a 15 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament del personal al servei de les entitats locals i en els article 304 i 305
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com a la
resta de les disposicions de caràcter general, estatals o autonòmiques, que li
siguin d’aplicació.
El personal eventual és una modalitat d'empleat públic al costat dels funcionaris
de carrera, funcionaris interins i personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit
o temporal (art. 8.2 TREBEP). Igualment, el TREBEP distingeix entre personal
eventual i personal directiu professional, realitzant aquest últim funcions de
caràcter professional i no funcions merament de confiança i assessorament
especial com és el cas de el personal eventual.
Atès que a la plantilla orgànica del personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, existeix una plaça vacant de personal funcionari, reservada a
personal eventual de confiança o assessorament, com a assessor d’Alcaldia en
Sostenibilitat Ambiental.
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Vist l’informe favorable de la interventora accidental que consta a l’expedient.
Vist l’informe del cap de recursos humans i organització que forma part de
l’expedient.
Vist que el senyor José Maria Martos Rodríguez té el perfil professional
adequat per a les funcions assignades al lloc de treball d’assessor d’Alcaldia en
Sostenibilitat Ambiental al departament d’Alcaldia.
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.- Nomenar eventual de confiança i d’assessorament especial, al senyor
José Maria Martos Rodríguez per ocupar el lloc de treball d’assessor d’Alcaldia
en Sostenibilitat Ambiental amb una dedicació del 50 % de la jornada laboral,
plaça vacant de la plantilla de personal eventual del grup A2 d’aquest
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 21 de març de 2022, amb una
retribució bruta anual de 30.069,56-€, en concepte de salari i costos de la
Seguretat Social, i amb les següents funcions:
a) Elaboració d’informes, estudis i propostes de qualsevol naturalesa.
b) Proposar informes i estudis d’especial interès per a l’Alcaldia, per a les àrees
funcionals i per als/les regidors/es amb delegació.
c) Avaluació de la informació necessària per preparar les reunions de l’Alcaldia,
de les àrees i dels/es regidors/es amb delegació i, en el seu cas, dels/es cap
d’àrea i/o coordinadors/es. Així com per les convocatòries de la junta de govern
local, ple i altres òrgans col·legiats.
d) Realitzar seguiment i l’avaluació de les activitats, serveis i programes on
exerceixin les seves funcions d’assistència tècnica.
e) Desenvolupar projectes que, per la seva naturalesa, siguin considerats
estratègics pel municipi, i amb especial l’impuls al caràcter innovador dins de
l’administració pública.
f) I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin
atribuïdes.
Segon.- Aprovar la despesa de 23.471,93.-€ en concepte de salaris i Seguretat
Social amb el compromís de consignació pressupostària corresponent.
Tercer.- Publicar aquest acord en els diaris oficials del Butlletí Oficial de la
Província i del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com al portal de
transparència, i donar compte a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.
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Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, així com als
departaments d’Alcaldia, d’Economia i d’Innovació i Administració Electrònica.
2.0.2 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de
març de 2022 d’aprovar el conveni de col·laboració entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per
al manteniment i gestió del parc del Pi Gros. (CVIA2022000001)
“Expedient número: CVIA2022000001 Conveni de col·laboració entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al
manteniment i gestió del parc del Pi Gros.
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al
manteniment i gestió del parc del Pi Gros.
Atès que la ja extinta Corporació Metropolitana de Barcelona (actualment Àrea
Metropolitana de Barcelona, d’ara en endavant AMB) i l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, van subscriure, l’any 1988, un conveni de col·laboració per
al manteniment del Parc Central (actualment, Parc del Pi Gros).
El Parc del Pi Gros, mitjançant el conveni de col·laboració per al manteniment
del Parc Central (actualment, Parc del Pi Gros), es va integrar dins la xarxa de
parcs metropolitans.
En la reunió de coordinació per a la gestió dels parcs metropolitans entre els
Ajuntaments i l’AMB, de 22 de març de 2012, es va instar als Ajuntaments de
l’AMB, que disposen d’algun parc dins el seu terme municipal que forma part de
la xarxa de parcs metropolitans, a actualitzar les clàusules dels convenis de
col·laboració de la xarxa de parcs metropolitans. En aquest sentit, l’AMB va
proposar un esborrany de nou conveni de col·laboració que va ser aprovat per
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en data de
17 de maig de 2013 (Ref. Exp G0342013000002).
La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 26
de gener de 2021, va aprovar el nou conveni tipus a signar amb els
Ajuntaments per al manteniment i gestió dels parcs metropolitans.
L’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la
integren i segons l’article 14.F del mateix text legal li correspon la competència
de desenvolupar les actuacions de vertebració territorial necessàries per a
l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori, actuacions
que fan referència bàsicament a les infraestructures, els parcs, les platges, els
espais naturals i els equipaments, entre d’altres.
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La proposta del nou conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al manteniment i gestió
del parc del Pi Gros manté les mateixes condicions obligacions i condicions en
el manteniment respecte de l’actual conveni.
La necessitat d’aprovació del nou conveni es fonamenta en que amb la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, han deixat de ser
vigents els anteriors convenis de col·laboració per a la gestió i manteniment
dels parcs metropolitans.
Per aquest motiu, l’AMB ha redactat i aprovat per Junta de Govern de l’AMB,
en sessió de data 26 de gener de 2021, un nou conveni tipus de col·laboració
entre ajuntaments i AMB per al manteniment i gestió dels diferents parcs
metropolitans que dona compliment a la Llei abans esmentada.
El manteniment i la gestió del Parc del Pi Gros a l’AMB, mitjançant la proposta
del conveni de col·laboració representa, per a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, un estalvi de recursos de personal, material i tecnològics.
La inclusió del Parc del Pi Gros a la xarxa de parcs metropolitans possibilita, a
més, la potenciació, la difusió i la sinèrgia d’accions metropolitanes i municipals
en aquest espai públic amb la finalitat d’enriquir el seu valor natural i ampliar el
ventall de serveis que s’ofereixen al usuaris del parc sota els principis d’una
major eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos públics.
Els resultats de gestió, en aquests darrers anys, de la xarxa de parcs
metropolitans així ho aconsellen.
Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic,
caràcter no contractual de l’activitat, que s’adjunta a l’expedient, en compliment
de l’article 111 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com article 47
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Atesa la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant
l’administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua
d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l’article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes
d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa.
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Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.
Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els
convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de
l’exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per
llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les
administracions implicades.
Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per
aquests documents i relacionades a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s’assenyala a l’apartat primer de l’article 304 del
ROAS, que permet que les administracions intervinents estipulin en termes
d’igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per
aquests documents i relacionades a l’article 308 del ROAS.
Vist l’informe de la interventora accidental 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 el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió i el
manteniment del parc del Pi Gros, tot això d’acord amb el text de la minuta del
conveni que s’adjunta a l’acord.
Segon.- Facultar 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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Tercer.- Designar al Cap de Medi Ambient i Salut Pública, o persona en que
delegui, com a integrant de la comissió de seguiment del Conveni que estableix
la seva clàusula novena.
Quart.- Notificar aquesta Resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Direcció de Serveis de l’Espai Públic, 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 les signatures de la
persona titular de la Secretaria de l’Area Metropolitana de Barcelona, 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 l’Area
Metropolitana de Barcelona del text del conveni en tots els seus termes,
significant a la citada Area Metropolitana de Barcelona 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 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.
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 compte del present acord al proper Ple Municipal que se celebri.”
2.0.3 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR000627 de data
11 d’abril de 2022 d’aprovació de l'expedient d'incorporació de
Romanents de crèdit amb despesa afectada, 2021. (EC102022000003)
“Expedient número: EC102022000003 Liquidació de l'exercici pressupostari
2021.
Tràmit relacionat: Aprovació de l'expedient d'incorporació de Romanents de
crèdit amb despesa afectada, 2021.
Atès que per decret d’Alcaldia número 2022LLDR000452 de data 15/03/2022
es va aprovar la liquidació de l’exercici pressupostari 2021.
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Atès que al punt dos del mateix decret de liquidació, i d’acord a l’article 48 del
RD 500/1990, es va aprovar incorporacions de romanents de crèdit a data
31.12.2021 per import total de 8.679.533’851€ segons el detall següent:
ROMANENTS DE CRÈDIT
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7
Total Crèdits compromesos a incorporar 2022

1.923.652,73
1.294.199,79
5.076.419,80
385.261,49
8.679.533,81

Atès que els romanents de crèdits corresponents als capítols 6 i 7 incorporats
al decret de liquidació del pressupost 2021 corresponen a retencions de crèdit
de despeses, autoritzacions i disposicions de despeses, que són d’incorporació
obligatòria d’acord a l’article 47.5 i 48 del RD 500/1990 esmentat.
A banda d’aquestes figures, també són objecte d’incorporació obligatòria els
romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats
(saldos de projectes d’inversió), d’acord a allò establert a l’article 182.3 del RDL
2/2004, l’import del qual era de 5.559.892’26€ a data 31.12.2021. Aquest import
és el resultat de restar al crèdit disponible, les obligacions reconegudes, les
retencions de crèdit, les autoritzacions i les disposicions de despeses
corresponents, obtenint el Saldo de Projectes que es detalla a continuació:

Codi

Descripció_ Projecte

Saldo_Projecte

201821002

Renovació ascensor edif Foneria

201821003

Inversions en vies públiques

201821004

Renovació mobiliari parcs

201821005

Inversions instal·lacions esportives

17.360,51

201821006

Renovació finestres Pol Local

12.000,00

202021001

Serveis: Renovació Flota vehicles Brigada Municipal.

85.937,96

202021002

Pla director Aigua (Cànon 2019)

160.142,06

201630003

IFS Renovació xarxa clavegueram c. Albacete
Conveni amb L'Ateneu condicionament edifici

137.217,08

201730004

35.000,00
4.568,02
4.814,55

101.400,00
Urbanització Av Mare Déu de la Mercè

201730007

432.245,09

201730008

Nou edifici Llars Infant

201730010

Arranjament camí paral·lel Alta velocitat Riu Llobregat

230.676,19

201830001

Centre cívic La Guàrdia

201930001

Espais públics vialitat

201930002

Adquisició patrimoni/expropiacions

107.191,96

201930005

Rehabilitació aula Antic Salesians

226.190,56

202030001

Urbanisme: Vialitat i espais públics

370.878,06

202030002

Urbanisme: Reforma edificis municipals

202030003

Urbanisme: Urbanització eix comercial carrers Barcelona-Jacint Verdaguer

201830101

Senyalització itineraris riu

202120201

Inversions en sistemes

8.800,00
9.910,82
55.905,30

2.288,58
300.000,00
7.239,60
54.137,06
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202121001

Mobiliari

202121002

Elevador/Tendals

28.000,00

1.834,54

202121003

Pla Director Aigua

225.300,00

202121004

Parcs i Jardins

107.314,80

202123001

Inversions maquinària instal·lacions

202130001

Mobiliari Centre Cívic La Guardia

112.166,81

202130002

Urbanització del carrer Comerç

575.000,00

202130003

Escales mecàniques barri Sant Josep

758.090,00

202130004

Reforma coberta Can Coll

356.430,00

202130005

Projecte de reparcel•lació Can Ubach

202130006

Urbanització Barri La Vinyala 3 F

202130101

Maquinària instal·lacions (PAESC, PMQA)

50.000,00

202130102

Inversions mobiliari (Itineraris)

16.000,00

202130103

Inversions jardineria

44.199,20

202112101

Adquisició vehicle ADF

45.000,00

202130007

Reurbanització C. Montjuic (tram Mare de Déu del Carme - Aragó)

170.000,00

202130008

Reparació de la façana del CEM Montserrat Canals

300.000,00

202141201

Adquisició habitatges emergències social

2.961,49

99.383,68
174.308,34

130.000,00

TOTAL 5.559.892,26

Atès que aquest import no es va tenir en compte en el decret d’aprovació de la
liquidació de l’exercici pressupostari 2021, motiu pel qual es fa necessari
l’aprovació específica dels romanents de crèdit que emparen projectes
finançats amb ingressos afectats per import total de 5.559.892’26€.
D’acord a l’article 10 de les Bases d’Execució municipal per a l’exercici 2022,
és competència de l’Alcalde l’aprovació de l’expedient d’incorporació de
romanents de crèdit.
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre la incorporació de Romanents
amb ingressos afectats.
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.- Incorporar, d’acord amb l’article 182.3 del RDL 2/2004, l’import de
5.559.892’26€ corresponent als romanents de crèdit que emparen projectes
finançats amb ingressos afectats (saldos de projectes d’inversió) de data
31.12.2021.
Segon.- 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.
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Tercer.- 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.”
3.0.0 SERVEIS SOCIALS
3.0.1 Aprovar la rectificació d’error material de l’acord de Ple Municipal de
data 23 de desembre de 2021, sobre l’aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, de finançament de l’equip atenció a la
infància i l’adolescència (EAIA-III) del Baix Llobregat, per al període 20212024. (CVIA2021000018)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=115
0 corresponent al minut 19:24:17 h
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 la rectificació d’error material de l’acord de Ple
Municipal de data 23 de desembre de 2021, sobre l’aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, de finançament de l’equip atenció a la infància i
l’adolescència (EAIA-III) del Baix Llobregat, per al període 2021-2024.
En data 23 de desembre de 2021, el Ple Municipal aprovà 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.
De l’informe emès per la cap del departament de serveis socials de data 30 de
març de 2022, que s’adjunta a l’expedient, es desprèn la necessitat de rectificar
l’errada material del punt segons dels acords, per tal que on diu:
“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:
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Any 2021:
Nom partida

Número partida

Conveni
EAIA-Consell 21
400
Comarcal
46500
Total crèdit disponible desembre 2021

2310

Termin
i
2021

Import
6.731,53 €
6.731,53 €

Anys 2022 a 2024:
Nom partida
Conveni
EAIA-Consell
Comarcal
Conveni
EAIA-Consell
Comarcal
Conveni
EAIA-Consell
Comarcal
Total anys 2022 a 2024

Número
partida
400
46500
400
46500
400
46500

Termini

Import

2310

2022

6.731,53 €

2310

2023

6.731,53 €

2310

2024

6.731,53 €
20.194,59
€

“

Hauria de dir:
“SEGON.- Aprovar una 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 2021, d’acord
amb el desglossament següent:
Any 2021:
Nom partida

Número partida

Conveni
EAIA-Consell 21
400
Comarcal
46500
Total crèdit disponible desembre 2021

2310

Termin
i
2021

Import
6.731,53 €
6.731,53 €

“

Vist el que determina l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, que les
administracions públiques puguin rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.
El Ple acorda l’adopció del següent:
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ACORDS
Primer. Rectificar d’ofici, de conformitat amb el que determina l’article 109.2 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i en base a l’informe emès per la Cap del
departament de serveis socials i que s’adjunta al present acord, el punt segon
dels acords del Ple municipal celebrat en data 23 de desembre de 2021, en el
sentit, de no incloure la despesa dels anys 2022, 2023 i 2024, donat que
l’aportació municipal per aquests anys serà aprovada mitjançant un annex
econòmic on constaran les característiques del servei per a la corresponent
anualitat i sotmesa a la condició d’aprovació del pressupostos anuals, per tal de
que consti el següent:
“SEGON.- Aprovar una 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 2021, d’acord
amb el desglossament següent:
Any 2021:
Nom partida

Número partida

Conveni
EAIA-Consell 21
400
Comarcal
46500
Total crèdit disponible desembre 2021

2310

Termin
i
2021

Import
6.731,53 €
6.731,53 €

“

Segon. Notificar aquest acord als interessats.
4.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL
4.0.1 Aprovar l’addenda econòmica per l’exercici 2022 del conveni marc
de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del
territori agroforestal de les muntanyes del Baix. (G0342018000052)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=194
5 corresponent al minut 19:37:32 h
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: G0342018000052 Conveni marc de col·laboració per a la
protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les
muntanyes del Baix.
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Tràmit relacionat: Aprovar l’addenda econòmica per l’exercici 2022 del
conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament
integral del territori agroforestal de les muntanyes del Baix.
Atès que el 19 d'abril de 2018, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans,
Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló,
Torrelles de Llobregat, Pallejà, La Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana,
Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell, i Castellví de
Rosanes, en virtut del qual es regulen diversos aspectes de la competència
d’ambdues administracions pel que fa a la protecció, millora i desenvolupament
integral del territori agroforestal de les muntanyes del Baix, tot això d’acord amb
el text de la minuta del conveni. D'ara en endavant Conveni, que es va
formalitzar el 28 de juny de 2018.
Vist l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat de
20 de desembre de 2021, d’aprovació de l’annex al conveni marc de les
aportacions dels municipis i el pla d’actuació per a l’any 2022.
Atès que la clàusula 14a del Conveni preveu que la Comissió de Seguiment del
conveni en el quart trimestre de cada any aprovarà el pla de treball i les
aportacions econòmiques de cada entitat signant per l’any següent.
El 30 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment a la seu del Consell
Comarcal del Baix Llobregat va acordar les aportacions dels municipis signants
del conveni per finançar les actuacions en el marc del projecte i el pla de treball
per a l’any 2022, amb un import de 1.250,00 € en el cas de Sant Vicenç dels
Horts.
Atès que el conveni de referència estableix que s’han de formalitzar els
compromisos d’aportacions econòmiques derivats dels acords de la Comissió
de Seguiment.
Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic,
caràcter no contractual de l’activitat, de data 23 de març de 2022, 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.
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Vist l’article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes
d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.
Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els
convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de
l’exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per
llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les
administracions implicades.
Atès que la minuta de l’addenda del conveni a subscriure reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l’article 49 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant.
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 l’addenda 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, de data 29 de març de 2022,
que s’acompanya a l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer. Aprovar l'addenda econòmica per a l’exercici 2022 del conveni de
col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el
Consell Comarcal del Baix Llobregat per la protecció, millora i
desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix,
amb el text de la minuta de l’addenda que s’adjunta a l’acord.
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 1.250,00 € amb càrrec
a la partida 22 301 172 465 Medi Ambient i Sost: Aportacions Consell Comarcal
Baix Llobregat muntanyes del Baix.
Tercer. 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 .
Quart. Notificar aquesta Resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat
adjuntant-li amb la notificació un exemplar de l’addenda 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 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 Consell Comarcal del Baix Llobregat
del text de l’addenda en tots els seus termes, significant al citat 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.
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. Notificar la present resolució als Ajuntaments de Begues, Gavà,
Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma
de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Pallejà, La Palma de Cervelló, Cervelló,
Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell i Castellví
de Rosanes.
Vuitè. Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció
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5.0.0 SALUT PÚBLICA
5.0.1 Aprovar l’addenda econòmica per a l’exercici 2022 del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de les activitats de control
de mosquits durant l’any 2021-2024. (CVIA2021000009)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=235
3 corresponent al minut 19:44:20 h
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: CVIA2021000009 Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,
per la realització de les activitats de control de mosquits durant l’any 2021-2024
Tràmit relacionat: Aprovar l’addenda econòmica per a l’exercici 2022 del
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a la realització de les activitats de
control de mosquits durant l’any 2021-2024.
Atès que en data 20 de maig de 2021, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de les activitats de
control de de mosquits per al període 2021-2024, tot això d’acord amb el text
del conveni (CVIA2021000009), d’ara en endavant Conveni, que es va
formalitzar el 28 de maig de 2021.
Atès que en data 24 de febrer de 2022, la Junta de Govern del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, va aprovar l’addenda econòmica per a l’any 2022
del conveni de col·laboració amb diferents ajuntaments, per a la realització de
les activitats de control de mosquits per a l’any 2022, per un import de 8.000€,
en el cas de Sant Vicenç dels Horts.
Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, de data 25 de març
de 2022, d’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.
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Vist l’article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes
d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.
Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els
convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de
l’exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per
llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les
administracions implicades.
Atès que la minuta de l’addenda a subscriure reuneix les formalitats previstes
per aquests documents i relacionades a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s’assenyala a l’apartat primer de l’article 304 del
ROAS, que permet que les administracions intervinents estipulin en termes
d’igualtat.
Atès que la minuta de l’addenda 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, de data 31 de març de 2022
que s’acompanya a l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’addenda econòmica per a l’exercici 2022, del conveni
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament
Sant Vicenç dels Horts, per a la realització de les activitats de control
mosquits durant l’any 2021-2024, tot això d’acord amb el text de la minuta
l’addenda que s’adjunta a l’acord.

de
de
de
de
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 8.000€ amb càrrec a
la partida pressupostaria 22 230 311 46500.
Tercer.- 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 .
Quart.- Notificar aquesta Resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat,
adjuntant-li amb la notificació un exemplar de l’addenda 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 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 l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, del text de l’addenda en tots els seus termes, significant al 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.
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.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció.
6.0.0 HABITATGE SOCIAL
6.0.1 Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social, per l’any 2022.
(COVN2021000005)
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http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=262
2 corresponent al minut 19:48:49 h
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: COVN2021000005 Conveni de col·laboració per la borsa
de mediació per al lloguer social.
Tràmit relacionat: Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social, per l’any 2022.
Vist que en data 18 de març de 2021 es va aprovar pel Ple de la Corporació la
signatura del Conveni de col·laboració entre l’Agencia de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, relatiu al programa de la
borsa de mediació per a l’any 2021, amb vigència fins a 31 de desembre de
2021, el qual pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, de
conformitat amb l’art. 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts, en
conseqüència s’ha sol·licitat per part de la Regidora d’habitatge, en data 16 de
novembre de 2021, la voluntat de subscriure les addendes de pròrroga dels
convenis de col·laboració, per a l’any 2022, i que s’adjunten com a minuta als
corresponents expedients.
Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la continuïtat de la
col·laboració pel que fa al Programa de mediació per al lloguer social
d’habitatges al municipi, per tal d’incrementar el parc d’habitatges que es
destina a lloguer social.
Atès que aquesta col·laboració ha resultat satisfactòria, tal i com es recull en la
memòria emesa per la responsable de la Borsa de mediació municipal, i la
justificació i annexos 2021 acreditats per la Interventora accidental que consten
a l’expedient, i pels quals s’ha rebut una aportació econòmica per import de
29.650€ d’acord amb el pacte 4t del conveni de referència.
Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic,
caràcter no contractual de l’activitat, a data de signatura 31 de març de 2022,
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
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d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l’article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes
d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.
Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els
convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de
l’exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per
llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les
administracions implicades.
Atès que la minuta de l’addenda del conveni a subscriure reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l’article 49 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant.
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 l’addenda del conveni a subscriure reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l’article 308 del ROAS.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,
relatiu al Programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2022, tot això
d’acord amb el text de l’addenda del conveni que s’adjunta a l’acord.
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

Ple 21/04/2022

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 aquesta Resolució a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya,
adjuntant-li amb la notificació l’addenda al conveni que s’aprova per aquesta
Resolució, la qual haurà de ser retornada per l’Agencia de l’Habitatge de
Catalunya a aquest Ajuntament degudament formalitzada amb la signatura del
seu representant 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 l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya del text de l’addenda en tots els seus
termes, significant a la citada Agencia de l’Habitatge 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.
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.
6.0.2 Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i
d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge, per l’any 2022. (COVN2021000010)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=343
2 corresponent al minut 20:02:19 h
El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els
efectes legals
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Expedient número: COVN2021000010 Acceptar l’encomanda de gestió
efectuada per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya per l’assumpció de
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina
Local d’Habitatge, per a l’any 2021.
Tràmit relacionat: Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i
d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, per
l’any 2022.
Vist que en data 17 de juny de 2021 es va aprovar pel Ple de la Corporació la
signatura del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió, entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, relatiu a
l’Oficina d’habitatge situada al nostre municipi, per a l’any 2021, amb vigència
fins a 31 de desembre de 2021, i aquest pot ser prorrogat fins a un màxim de 4
anys addicionals, de conformitat amb l’art. 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, prèvia petició per escrit de qualsevol de les
parts, en conseqüència s’ha sol·licitat per part de la Regidora d’habitatge, en
data 16 de novembre de 2021, la voluntat de subscriure les addendes de
pròrroga dels convenis de col·laboració, per a l’any 2022, i que s’adjunten com
a minuta als corresponents expedients.
Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració i
finançament per desenvolupar la prestació de serveis en matèria d’habitatge al
municipi, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis
relatius a l’habitatge que son propis de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Vist que com a resultat d’aquesta encomanda de gestió s’han portat a terme les
activitats de caràcter material o tècnic que són competència de la Generalitat
en matèria d’habitatge de manera satisfactòria, tal i com recull la memòria
emesa per la responsable de la Oficina Local d’Habitatge, i la justificació i
annexos 2021 acreditats per la Interventora accidental que consten a
l’expedient, i pels quals s’ha rebut l’aportació màxima establerta al pacte 4c del
conveni de referència, d’import 30.000€.
Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic,
caràcter no contractual de l’activitat, a data de signatura 28 de març de 2022,
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.
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Vist l’article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes
d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.
Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els
convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de
l’exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per
llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les
administracions implicades.
Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per
aquests documents i relacionades a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s’assenyala a l’apartat primer de l’article 304 del
ROAS, que permet que les administracions intervinents estipulin en termes
d’igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per
aquests documents i relacionades a l’article 308 del ROAS.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i
d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament, relatiu a l’Oficina local d’habitatge per aquest any 2022, tot això
d’acord amb el text de l’addenda que s’adjunta a l’acord.
Segon.- Facultar al senyor Miguel Comino Haro, alcalde de Sant Vicenç dels
Horts, perquè en nom i representació de la Corporaació signi els documents
que siguin necessaris 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.
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Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
adjuntant-li amb la notificació l’addenda al conveni que s’aprova per aquesta
Resolució, la qual haurà de ser retornada per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya a aquest Ajuntament degudament formalitzada amb la signatura del
seu representant 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 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del text de l’addenda en tots els seus
termes, significant a la citada Agència de l’Habitatge 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.
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.
7.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS
7.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant
Vicenç en Comú-Podem, PSC-Sant Vicenç en Positiu i Junts x Sant Vicenç
en commemoració del 91è aniversari de la proclamació de la segona
república. (M2412022000009)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=359
0 corresponent al minut 20:04:57 h
El President posa a votació aquest punt i el Ple per 17 vots a favor PSC-SVP
(8), JUNTSxSVH-ERC-AM (8), SVCP (1), l’abstenció de 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.
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Expedient número: M2412022000009 Per la commemoració del 91è
aniversari de la proclamació de la segona república.
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de
Sant Vicenç en Comú-Podem, PSC-Sant Vicenç en Positiu i Junts x Sant
Vicenç en commemoració del 91è aniversari de la proclamació de la segona
república.
El 14 d'abril de 2022 es compleixen 91 anys de la proclamació de la Segona
República Espanyola, després d’unes eleccions municipals en les que els
partits republicans van guanyar en les principals àrees urbanes, gràcies a un
programa alternatiu i de canvi social que trencava amb la vella Espanya cacic
de la Restauració.
La seva Constitució, una de les més democràtiques i avançades d’aquell temps
a Europa, definia l’Estat espanyol com “una república democràtica de
treballadors de tota classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”,
declarava explícitament la “renuncia a la guerra com instrument de política
nacional”, i defensava acatar “les normes universals del Dret Internacional”
incorporant-les al dret positiu.
Entre els seus principals avenços socials, cal destacar que la Segona
República va obrir la porta a la participació política de les dones, conquerint el
dret a vot, i l’any 1932 participant per primera vegada en unes eleccions, així
com en aquest període es aprovar el matrimoni civil o el dret al divorci, que va
permetre a les dones de la República conquistar drets bàsics.
Es va avançar en matèria educativa i cultural, establint i democratitzant uns
pilars socials bàsics, es va entomar la reforma agrària, es va donar
protagonisme al moviment obrer, es va treballar per la separació entre l’Estat i
l’Església, o es van instaurar mesures pel control democràtic dels cossos
armats, entre altres. Per altra banda, es va donar una resposta política a la
pluralitat nacional de l’Estat espanyol, aprovant-se els estatuts d’autonomia de
Catalunya, Euskadi i Galícia.
En definitiva, l’adveniment de la Segona República es va traduir en avenços per
transformar la nostra societat, per defensar les llibertats individuals i
col·lectives, i per la consecució de la justícia social.
El cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 va truncar tot aquest procés, i de la
primavera republicana es va passar, després d’una cruenta guerra civil, a la
llarga nit de la dictadura franquista. Milers de morts i quaranta anys de
repressió sense que avui, encara, s’hagi fet justícia amb les seves víctimes.
El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar tant la memòria històrica
democràtica d’aquells homes i dones, con la plena vigència dels valors
republicans, la Llibertat, la Igualtat, la Fraternitat, que també inclouen,
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òbviament, el dret a escollir el model d’Estat, i en conseqüència, el dret a
escollir-ne democràticament el cap d’Estat.
Joan Carles de Borbó va arribar a ser rei per la voluntat de Franco. El dictador
va imposar al poble la forma d'Estat. A la mort d'aquest no es va permetre al
poble votar democràticament i de manera separada si desitjava monarquia o
república al referèndum de la Constitució de 1978.
És hora, 44 anys després de la consulta de la Constitució i amb una societat
política, social i generacionalment molt diferent, i partint de l’existència d’una
realitat plurinacional, que la ciutadania pugui decidir sobre el model polític i
institucional territorial i escollir la forma d’Estat, pronunciant-se democràtica i
lliurement en un referèndum clar si vol tenir una monarquia o vol instaurar la III
República.
Els esdeveniments dels darrers anys al voltant de la Casa Reial, en especial
del Rei Emèrit, posen de manifest que no es pot seguir furtant a la societat
aquest debat i decisió sobre quin model d’Estat volem, imposant ser
representades per una família reial tacada per múltiples escàndols i casos de
corrupció, evasió fiscal, i tractes de favor al refugi de monarquies autoritàries,
que no poden ser obviats a pesar de l’arxiu per part de Fiscalia de les causes
obertes contra el Rei Emèrit.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
PRIMER. Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania
popular, la igualtat, la justícia social, el laïcisme, la pau, o la plurinacionalitat de
l’Estat.
SEGON. Instar al govern municipal a que es faci una reivindicació històrica per
commemorar el fet històric de la proclamació de la Segona República el 14
d’abril de cada any.
TERCER. Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en
conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat.
QUART. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés
dels Diputats i Diputades, al Senat, al Ministeri de la Presidència, Relacions
amb les Corts i Memòria Democràtica, a l’Associació d’Ex-Presos Polítics del
Franquisme i principals entitats memorialistes de Catalunya, i a les entitats
municipalistes de Catalunya FMC i ACM.
7.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Sant Vicenç en
Comú-Podem per compensar als usuaris i usuàries que pateixen l'impacte
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dels preus de l'energia i la reducció del cost de la targeta T-USUAL.
(M2412022000010)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=492
1 corresponent al minut 20:27:08 h
El President posa a votació aquest punt i el Ple per 10 vots a favor PSC-SVP
(8), SVCP (1), i de la regidora no adscrita (1) i l’abstenció de JUNTSxSVHERC-AM (8) i Cs (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots
els efectes legals.
Expedient número: M2412022000010 Per compensar als usuaris i usuàries
que pateixen l'impacte dels preus de l'energia i la reducció del cost de la targeta
T-USUAL.
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal Sant
Vicenç en Comú-Podem per compensar als usuaris i usuàries que pateixen
l'impacte dels preus de l'energia i la reducció del cost de la targeta T-USUAL.
Catalunya i Espanya s'enfronten a una nova crisi just quan semblava que les
famílies començaven a superar les pitjors conseqüències econòmiques i socials
derivades de la pandèmia.
Assistim a una nova crisi econòmica, social i política causada per la invasió
militar a Ucraïna i les sancions econòmiques contra Rússia, que comporten
una reducció de les quantitats de gas i petroli exportades, un increment de
preus dels combustibles fòssils i una reducció de l'oferta d'altres matèries
primeres
(alumini,
cereals,
fertilitzants,
oli
de
gira-sol,
alguns
semiconductors...). Singularment cal recordar que Ucraïna és un dels principals
productors de cereals, oleaginoses i d'Europa, i que bona part dels pinsos
animals que Espanya importa per mantenir funcionant el sector ramader
provenen d'aquest país.
La crisi està tenint un enorme impacte en totes les nostres economies,
essencialment a través d'un increment dels preus de l'energia i altres matèries
primeres. Aquest increment de preus ha suposat una inflació a Espanya del
9,8% aquest mes de març.
Als efectes macroeconòmics generals que tenen la capacitat d'impactar a tots
els sectors socials i productius, hem d'afegir les disrupcions causades pel
conflicte bèl·lic que afecta sectors específics de l'economia.
El preu de la llum esta en un record històric 442,54 euros el megawatt hora
(MWh). El passat mes de febrer el preu mitjà de la llum al mercat regulat va ser
de 201 euros, quan el mateix mes del 2021 va ser de 28,50 euros.
Els beneficis de les grans elèctriques es van multiplicar per tres el 2021.
Repsol, Endesa, Iberdrola i Naturgy van tancar el 2021 amb un benefici net
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conjunt d'11.054 milions d'euros, un 226% més que el 2020, quan va ser de
3.388 milions d'euros. Val a dir que en tots els casos han crescut més els
beneficis que el volum de facturació, que va augmentar "només" un 33%
respecte a l'any anterior.
Considerem que el cost d'aquesta crisi no pot recaure sobre la gent: és hora
que els guanys de les empreses elèctriques retornin a la societat i contribueixin
al sosteniment del nostre Estat del Benestar. Cal d'actuar amb urgència sobre
els injustificables beneficis de les elèctriques, que en temps de guerra
multipliquen els seus guanys gràcies a un mercat elèctric dissenyat a la seva
mida i que imposa a la ciutadania factures desorbitades. També cal abordar la
nostra dependència energètica de l'exterior, cosa que ens obliga a accelerar
canvis pendents per afrontar el futur amb garanties. En aquest sentit és
improrrogable la posada en marxa de l’Energètica Pública Catalana i la
dinamització de les comunitats energètiques per contribuir a un nou model
energètic més sostenible i menys dependent dels combustibles fòssils; i d’altre
protegir a les famílies perquè puguin afrontar la pujada de la llum i el preu de
les targeta de transport públic més utilitzada com la T-USUAL.
D’acord amb l’esperit de 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, el seu capítol VII (Impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, articles 8 al 23)
considerem que davant de l’augment del preu del cost de l’energia i l’augment
dels beneficis de les grans empreses elèctriques justifica un increment de la
quota tributaria de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi
ambient i que la compensació del cost social al que es fa referencia a l’art. 1 ha
d’incloure al cost que els usuaris i usuàries han de suportar a causa d’aquesta
crisi, i que no afecta a les grans elèctriques que han vist incrementar els seus
beneficis.
Per aquesta raó entenem que la finalitat de l’impost ha de ser també ajudar a
les famílies a afrontar aquest pujada del preu de la llum mitjançant l’ampliació
del bo social i tèrmic a més sectors.
D’altra banda, en aquest escenari, el govern de l’Estat ha aprovat un nou Escut
Social i un paquet de de mesures per protegir l'economia i per evitar que les
persones més vulnerables paguin el cost de la guerra. Mesures com el límit al
preu de la llum o la congelació temporal dels lloguers (que haurà de tenir
continuïtat amb la llei estatal d’habitatge) són una bona notícia. Com també és
una millora necessària les ajudes als transportistes. Ara bé, si el suport
econòmic als transportistes i als vehicles, amb la rebaixa dels carburants, és
una mesura d’urgència necessària, tot i els dubtes que es generen quant a la
facilitació i promoció del vehicle privat i conseqüentment de les emissions a
l’atmosfera, amb igual força s’ha abordar l’impuls al transport públic i abaratir el
seu cost que és el que utilitza majoritàriament la gent amb rendes més baixes.
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En aquest sentit, considerem que és necessari una reducció del preu del
transport públic durant tres mesos, alineant aquesta mesura amb altres que
s’estan duent a Europa com a Alemanya i per compensar la gent treballadora
amb menys recursos que l’utilitza. Si a més li sumem que som en un context
d’emergència climàtica, que reclamen esforços a la societat reclamant l’ús del
transport públic,
és fonamental que els poders públics afrontem de manera excepcional aquesta
proposta.
Durant la COVID-19 els ajuntaments hem demostrat que es poden aplicar
polítiques públiques valentes per protegir la ciutadania en temps de crisi i,
davant la incertesa que provoca l'actual escenari, pensem que calen mesures
que proporcionin certeses a la gent, protegeixi el seu benestar reforçant els
serveis públics i avançant en nous drets, i acceleri les transformacions
profundes que necessitem.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
PRIMER.- Instar el govern de la Generalitat a aprovar la proposició de llei de
modificació de 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 incloent i modificant:

1. Modificació de l’article 8 de dita llei incloent al seu punt 2 (... ) amb la
finalitat de contribuir a compensar la societat del cost que suporta així
com compensar als usuaris que pateixen l’impacte dels preus de
l’energia i frenar el deteriorament de l'entorn natural...)
2. Incloure una nova lletra d) a l’article 8. 4. : d) El 33% dels ingressos
relacionats amb les activitats de transport d'energia elèctrica efectuada
pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica han de
finançar mesures per garantir el consum energètic a les persones en
situació de necessitat
3. Modificar la quota tributària de l’article 14, passant del tipus de gravamen
del 0,0050 euros per kWh, amb caràcter general al 0,0067 euros per
kWh i del 0,0010 euros per kWh, en el cas que l'activitat sigui efectuada
per instal·lacions de cicle combinat al 0,0013 euros per kWh.
SEGON.- Instar l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que explori una
reducció excepcional del 50% de la targeta de transport T-usual per compensar
la gent treballadora amb menys recursos que l’utilitza.
TERCER.- Traslladar els presents acords al Departament d'Economia i Hisenda
de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
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Urbana d'Espanya, els grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de
Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.
7.0.3 Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts x Sant
Vicenç, per obrir un procés de participació al barri de La Guàrdia per la
designació d’un nom de dona al nou centre cívic de la plaça de la Pau.
(M2412022000011)
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=668
1 corresponent al minut 20:56:28 h
El President posa a votació aquest punt i el Ple per 8 vots a favor de
JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i els 12 vots en contra de PSC-SVP (8), Cs (2),
SVCP (1) i de la regidora no adscrita (1) NO acorda aprovar la proposta de
resolució transcrita a tots els efectes legals.
Expedient número: M2412022000011 Per obrir un procés de participació al
barri de La Guàrdia per la designació d’un nom de dona al nou centre cívic de
la plaça de la Pau.
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal Junts
x Sant Vicenç, per obrir un procés de participació al barri de La Guàrdia per la
designació d’un nom de dona al nou centre cívic de la plaça de la Pau.
El juliol de 2018 es va aprovar per unanimitat d’aquest ple nomenar Sant
Vicenç dels Horts municipi feminista i treballar per la implementació d’un
decàleg de polítiques municipals amb perspectiva de gènere. Una d’elles era la
revisió del nomenclàtor de carrers i espai públic per tal d’introduir-hi noms de
dones rellevants i significades en la història del municipi i la comarca.
El juny de 2021 aquest ple tornava a aprovar per unanimitat la proposta de
resolució presentada pel grup municipal Junts x Sant Vicenç pel tractament
igualitari i el reconeixement prioritari de la dona respecte l'home en els espais
públics i equipaments municipals de Sant Vicenç dels Horts.
D’aquesta manera el govern local s’ha compromès a tenir en compte. en
qualsevol homenatge, reconeixement o referència pública, l’equiparació de
noms dedicats a dones i homes del municipi i a prioritzar la inclusió de la figura
i noms de dones en l’espai públic, per sobre de qualsevol altre criteri mentre no
s’assoleixi la paritat, consensuant i acceptant noms de dones vicentines i/o
baixllobregatines destacades i dones rellevants en àmbits relacionats amb la
Cultura i l’Art, la Ciència, l’Esport i la Política del país. També es va
comprometre a incloure una explicació biogràfica de la dona que doni nom al
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carrer, plaça, avinguda, equipament municipal o homenatjades en qualsevol
espai públic.
El passat 9 de d’abril es va inaugurar el Centre Cívic de La Guàrdia.
El casal de la gent gran del barri de La Guàrdia i la família de la Patro Moreno
van proposar que aquest Centre Cívic pugui portar el seu nom.
Patrocinio Rodríguez Moreno (1952-2017) va ser la primera dona que va
presidir el casal del barri de La Guardia. Nascuda a Linares (Jaén) el 22 de
març de 1952, a l’edat de 12 anys va arribar a Sant Vicenç dels Horts (1964).
La seva vitalitat i compromís amb el barri la van portar a fer diferents
col·laboracions i implicar-se plenament amb el casal de La Guàrdia des del
2011. A la Patro, res no l’aturava i deixava petjada allà on s’implicava. Era una
dona persistent.
Va ser la primera dona que va presidir aquesta entitat que tenia una tradició de
lideratges masculins i va impulsar un nou aire i un canvi en les dinàmiques i les
activitats del casal. Va ocupar el càrrec des del 2016 fins la seva mort el 3 de
desembre de 2017. Com a presidenta va participar el procés d’aportacions
durant la redacció del projecte de Centre Cívic a la plaça de la Pau.
Denominar el nou centre cívic amb el nom d’una veïna del barri de La Guàrdia
que es va comprometre i treballar pel barri i la seva gent és dotar l’equipament
de valors feministes i de compromís social que van caracteritzar la persona
commemorada. Alhora es posa en valor la capacitat de superar barreres més
enllà dels orígens. La Patro és un exemple d’una dona d’origen humil que va
ser capaç de superar sostres i es va implicar amb la gent i el municipi que la va
acollir, el seu poble.
Posar en valor aquesta voluntat i l’opció de “Patro Moreno” com a denominació
per a l’espai del Centre Cívic de La Guàrdia és una manera de tornar a
impulsar el reconeixement de dones del nostre poble i acomplir amb els
compromisos de les Ciutats Feministes que tots els municipis del Baix
Llobregat ja han adoptat.
Aquesta proposta hauria de ser sotmesa a un procés de participació més ampli
per la designació d’un nom de dona al nou equipament que inclogui aquesta i
altres propostes que puguin sorgir i que, fins i tot , pugui complementar la
designació de “La Guàrdia” com element d’identificació i cohesió del barri.
El Ple NO acorda l’adopció del següent:
ACORDS
PRIMER. Iniciar un procés de participació al barri de La Guàrdia que inclogui
aquesta i altres propostes que puguin sorgir.
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SEGON. Revalidar el compromís d’aquest ajuntament per triar noms de dona
per carrers, places i equipaments i a través de processos de participació
ciutadana.
TERCER. Instar l'Ajuntament de Sant Vicenç a promoure novament processos
de participació ciutadana per tots els temes d’interès de la ciutadania.
QUART. Donar trasllat a les entitats i associacions veïnals de Sant Vicenç, a la
Taula d’igualtat, al Centre d’Estudis Locals, al Consell de la dona del Consell
Comarcal del Baix Llobregat i al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
CINQUÈ. Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació
de Municipis de Catalunya.
8.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA
8.0.1.1 Aprovar la urgència
El President posa a votació la urgència i el Ple per unanimitat de tots els seus
membres presents acorda aprovar la urgència de la proposta de resolució.
8.0.1.2 Aprovació de l'expedient número 3
pressupostàries de l'exercici 2022 (EC102022000006)

de

modificacions

http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=816
9 corresponent al minut 21:21:16 h
El President posa a votació aquest punt i el Ple per 10 vots a favor PSC-SVP
(8), SVCP (1) i la regidora no adscrita (1) i l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM
(8) i Cs (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes
legals.
Expedient número: EC102022000006 Expedient número 3 de modificacions
pressupostàries de l'exercici 2022.
Tràmit relacionat: Aprovació de l'expedient número 3 de modificacions
pressupostàries de l'exercici 2022.
Atès la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i no poden
ser ajornades fins el proper exercici sense produir un greu afebliment dels
interessos de l'Ajuntament i tenint present que aquestes despeses no disposen
de consignació pressupostària, sent necessària la tramitació d'un expedient de
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modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari,
finançat amb Romanent positiu de la liquidació del pressupost 2021.
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.
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.
Vistos els informes dels tècnics corresponents i l’informe favorable de la
interventora que consta a l’expedient.
Atès que les accions que cal dur a terme derivades dels suplements de crèdit i
crèdit extraordinari que es proposen cal que siguin executades de forma
immediata, fa necessària la tramitació per urgència, i la seva incorporació per
aquesta via en l’ordre del dia d’aquest ple.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 3 de modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari i
finançat amb Romanent positiu de la liquidació del pressupost 2021, pel tràmit
d’urgència, segons el següent detall:
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Exe
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Org Prog Econòm
Descripció
101
432
629 Promocio Econòmica i de la Ciutat: Caseta espai Test
120
132
629 Seguretat: Adquisició Dron
210
323
629 Serveis Municipals: Il.luminació Led Escoles
210
920
623 Administració general: Equip de So
210
920
619 Administració general: Tanca metàlica Prefactura Policia
210 1532
619 Serveis Municipals: Renovació vials interiors zona Ateneu
234 9241
22706 Participació: Taula ODS2030
301
172
22706 Medi Ambient: Oficina Local de Transició energètica
301 1721
48000 Medi Ambient: Subvencions despeses energètiques
401 2311
22706 Feminisme: Servei cangur municipal
420
334
48000 Cultura: Bo cultural
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

101
101
101
101
200
200
200
200
200
200
200
100
100
101
102
110
110
120
123
123
200
200
200
200
201
201
201
201
201
201
202
210
210
210
210

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

432
4311
4311
432
132
1532
320
920
920
920

22706
22706
48101
22706
22104
22104
22104
22706
22799
22799

920
12101
920
13002
241
12101
920
12101
931
12101
931
13002
130
13002
491
12101
491
13002
920
12101
920
13002
920 1210101
920
16000
920
12101
920
13002
920 1210101
925
12101
925
13002
925 1210101
926
13002
171
12101
920
13002
1532
12101
1532
13002

Promoció turistica: Lletres SVH
Contractes dinamitzacio comercial (extrajudicial)
Conveni Unio Botiguers
Promoció turística: projecte Temps i Ciutat
Recursos Humans: Vestuari Policia Local
Recursos Humans: Vestuari Manteniment i Serveis
Recursos Humans:Vestuari Educació
RH: Contractes de suport al desenvolupament departaments
RH: Formació
RH: Dietes òrgans de selecció
Recursos Humans: Pla de Carrera
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC

Import €
13.892,26
15.000,00
27.000,00
3.473,44
3.000,00
47.000,00
15.000,00
20.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
344.365,70

48.320,14
13.000,00
5.500,00
3.000,00
14.000,00
3.000,00
1.500,00
4.000,00
10.000,00
2.000,00
70.000,00
375
750
625
750
2250
375
750
750
375
1375
9479
375
21979
1062,5
4687,5
125
2250
250
250
1625
625
750
521
6563
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2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

232
231
301
170
400 2311
401
231
411
924
420
330
420 3321
421
323
423 3322
210 1532
210
933
230
311
232
231
234
924
234
924
301 1621
301
171
400 2311
400 2310
400 2310
400 2312
400 2312
400 2310
401
231
401
231
401
327
401
231
410
341
410
341
410
341
411 2310
420
334
420 33800
421
325
421
325
421
325
422
333

12101
13002
13002
12101
13002
13002
13002
13002
12101
619
625
623
48100
22706
22699
22700
210
22706
46500
46501
22799
22799
48107
22706
22606
22606
22706
48100
48103
22706
48003
22609
22799
48100
48106
48108
227

RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
RH:PC
Serveis Municipals: 202221005 Renovació parcs Infantils
Serveis Municipals: cortines dependencies municipals MF
Salut Pública:WC Adiscap a Piscina municipal La Blava
Justicia Global: subvencions entitats
Participació: Processos participatius
Participació: Festes de barri
Medi Ambient: Contracte Servei recollida RSU
Medi Ambient: Conservació i manteniment zones verdas
Serveis Socials: Servei Teleasistència
Serveis Socials: Conveni EAIA ( CCBLL)
Serveis Socials: Conveni Transport Adaptat (CCBLL)
Serveis Socials:ampliació SAD
Serveis Socials: acompanyament families vulnerables
Serveis Socials: Conveni SVS (projecte àpats a domicili)
Feminisme: Estudi impacte de gènere
Feminisme conferències
LGTBI Activitats sensibilització
Feminisme SIAD i punts Liles
Subvencions a entitats esportives
Conveni Unió esportiva ( Club Unificat Futbol)
Foment Esport ( CACO)
Joventut i infància Casals d'estiu
Cultura: Cicles estables difusió cultural
Cultura: festes Majors
Conveni Centre Diari Sant Josep ( Fundació Trab-or)
Conveni Bayt-al-Thaqafa
Conveni CIJ El Quijote
Dinamitzacio Casal Cívic Virginia Amposta
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

750
1416,5
1500
750
625
750
1875
2666,5
750

Total expedient Modificació de crèdits núm 3_2022

1.355.225,37

150.000,00
4.936,00
21.000,00
4.389,10
2.000,00
2.000,00
56.662,08
20.000,00
44.630,97
4.700,00
2.500,00
75.000,00
100.000,00
38.740,00
15.000,00
8.500,00
8.500,00
8.000,00
20.000,00
30.000,00
8.000,00
40.000,00
76.000,00
45.000,00
4.799,00
14.399,55
9.599,00
22.183,83
1.010.859,67

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
e-Tauler de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, durant el termini de 15 dies
hàbils.
Tercer.- 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

Ple 21/04/2022

modificacions de crèdit núm. 3 mitjançant Suplement de crèdit i Crèdit
extraordinari.

9.0.0 PRECS I PREGUNTES
http://mediateca.svh.cat/watch?
id=Zjk4MzNjNGQtZDk0Ny00YWMzLWJjMTUtN2ViZjQ4MGM2MzY1&start=933
1 corresponent al minut 21:40:38 h
El senyor Jordi Gil Dorado, regidor del grup municipal de Sant Vicenç en ComúPodem marxa de la sessió a les 22.37 h

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

Vist i plau
L’alcalde

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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