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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 6/2022
Caràcter: ordinària
Data: 19 de maig de 2022
Horari: de 19:00:01 a 23:10:27 h
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

MIGUEL COMINO HARO
MIREIA VERGÉS ROSELL
ISIDRE MANUEL BAUTISTA COMPTE
FRANCESCA CAPELLADES LADEVESA
JUAN RAMÓN TORRES BLANCO
MARIA PELÀEZ MORENO
XAVIER GÓMEZ ÁLVAREZ
PATRICIA HIGUERAS OVEJERO
MARIA TERESA AYMERICH BOLTÀ
MIGUEL ÁNGEL CAMACHO VEGA
MARIA DEL REMEI CERDÀ HERRERO
ARNAU MATA I DE CASADEMUNT
FINA REINA MORALES
AGUSTÍN CERA RODRÍGUEZ
YOLANDA ARTIGAS BARBER
MARIA ELENA FERREIRO NIETO
LIDIA VARGAS GONZÁLEZ
JORDI GIL DORADO
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA

Assistits  per  el  secretari  accidental  senyor  Ricardo  Muñiz  Merino  i  la 
interventora accidental la senyora Maria Rodríguez Barquero.

S’ha excusat d’assistir-hi:

ANTOLIN JIMÉNEZ MARTÍN
CARMEN SOFFIATI REQUENA

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/ 

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=99 
corresponent al minut 19.01.39 h 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA D’EUROPA 2022

El  dia  9  de  maig  es  va  celebrar  el  Dia  d’Europa  en  commemoració  de  la 
Declaració  de  Schuman  que  va  establir  el  punt  de  partida  del  procés 
d’integració  europea:  una  nova  forma  de  cooperació  política  que  feia 
impensable una altra guerra. 72 anys més tard, quan pensàvem que havien 
quedat enrere els conflictes bèl·lics al continent europeu, veiem com el nostre 
projecte de col·laboració, pau i estabilitat es veu amenaçat per la invasió de la  
República d’Ucraïna per part de la Federació Russa.

Recordem les paraules del ministre francès d’afers exteriors Robert Schuman 
quan,  el  9  de  maig  de  1950,  afirmava  que  la  pau  mundial  no  es  pot 
salvaguardar  sense  fer  esforços  creatius  proporcionals  als  perills  que 
l’amenacen. I és que tant la Unió com la ciutadania europea han intensificat les 
accions  de  solidaritat  vers  el  poble  ucraïnès,  han  donat  suport  a  la  pau  a 
Ucraïna i a les persones que fugen de la guerra, i han subratllat la defensa de 
la democràcia, dels valors europeus i la protecció dels drets humans.

Vivim  un  moment  històric  de  gran  complexitat,  amb  un  context  geopolític 
tensionat  i  fràgil,  amb  múltiples  crisis  i  reptes  oberts  i,  davant  d’aquesta 
incertesa, la fortalesa, la cooperació i la solidaritat europees es posen a prova i  
s’han de reforçar contínuament.

En  aquest  moment,  aquest  reforçament  d’aliances  s’ha  evidenciat  en  tres 
àmbits d’actuació. En primer lloc, amb la resposta unitària de la UE a la invasió 
d’Ucraïna. En segon lloc, amb la implementació d’un pla europeu coordinat de 
vacunació  contra  el  COVID-19,  malgrat  els  tractats  europeus  confereixen 
competències limitades en matèria de salut. I en tercer lloc, amb la declaració 
de 2022 com l’Any Europeu de la Joventut, per tal de reconèixer les persones 
que representen el futur d’Europa i per augmentar la integració de les prioritats 
del jovent en àmbits polítics clau.

Per això, amb motiu de la commemoració del Dia d’Europa, volem refermar la 
nostra defensa de la democràcia local i la diplomàcia municipal, basada en els  
valors de la pau i expressem la nostra solidaritat amb els municipis i ciutats 
ucraïnesos. De nou condemnem enèrgicament els atacs perpetrats contra la 
ciutadania i la sobirania ucraïnesa i demanem l’aturada immediata d’aquestes 
accions bèl·liques que suposen una vulneració absoluta dels drets humans i de 
l’ordre internacional.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=99
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=99
http://mediateca.svh.cat/
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En un  dia  tan  assenyalat,  no  volem oblidar  que,  més  enllà  de  les  nostres 
fronteres,  persones  d’arreu  del  món  sobreviuen  a  conflictes  i  guerres 
enquistades on sovint les persones més vulnerables, entre elles dones i infants, 
en son les principals víctimes. Les mostres de solidaritat dels municipis de la 
província de Barcelona davant la guerra a Ucraïna les volem fer extensives a 
totes les víctimes dels conflictes bèl·lics i humanitaris oberts actualment al món. 

Europa ha de persistir en la construcció d’un espai de pau i prosperitat. Ara 
més que mai hem d’estar unides per afrontar els immensos reptes que tenim 
per endavant i aquí els governs locals tenim un paper fonamental, com hem 
volgut posar de manifest amb la nostra participació en la Conferència sobre el 
futur d’Europa. És en els nostres pobles i ciutats on es concreta el  projecte 
europeu i, per tant, hem de treballar intensament perquè aquest model de vida 
es preservi i millori i, alhora, serveixi per construir Ponts amb els nostres veïns i 
veïnes.

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=336 
corresponent al minut 19.05:36 h

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT ALS DICTÀMENS DEL 
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN

Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat 
l’any 1995 com a òrgan de consulta i  participació del col·lectiu de persones 
grans de la comarca.
 
Atès  que  entre  les  funcions  del  Consell  Consultiu  es  troben  la  realització 
d’informes,  dictàmens,  recomanacions  i  propostes,  no  preceptius,  sobre  els 
projectes normatius o d’altres accions que afectin a les persones grans. 

Atès  que  durant  el  2021  el  Consell  Consultiu  ha  elaborat  els  següents 
dictàmens: 

1. La bretxa digital (annex 1).
2. La sanitat que mereixem (annex 2). 
3. La Llei de Gent Gran de Catalunya, més necessària que mai (annex 3). 

Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l’assemblea anual del 
Consell  Consultiu,  que  es  celebrà  el  passat  16  de  desembre  de  2021,  i 
posteriorment  per  unanimitat  dels  grups  polítics  que  conformen  el  Ple  del 
Consell Comarcal, el 24 de gener de 2022. 

Atès  que  els  dictàmens recullen  importants  reivindicacions  de  les  persones 
grans  del  Baix  Llobregat,  com  per  exemple  la  promoció  al  Parlament  de 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=336
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=336
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Catalunya d’una llei que reculli les especificitats d’aquest grup de població, en 
la línia d’altres lleis aprovades en els darrers anys,  com la de joventut o la 
d’infància i adolescència.

Atès que,  per  a  l’assoliment  de les reivindicacions que contemplen aquests 
dictàmens, el conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu considera 
indispensable el suport del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca. 

ACORDS 

Primer.- Donar suport als dictàmens aprovats pel Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Baix Llobregat. 

Segon.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-
hi compliment. 

Tercer.- Donar trasllat d’aquesta Declaració Institucional al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat

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

1.0.1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 21 d’abril de 
2022

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=982 
corresponent al minut 19.16.22 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

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1182 
corresponent al minut 19.19.42 h 

2.0.1 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR000677 de data 
22 d’abril de 2022 d’aprovar l’adhesió a la declaració per a uns municipis i 
comunitats cuidadores. (M1252022000006)

“Expedient  número:  M1252022000006  Adhesió  a  la  declaració  per  a  uns 
municipis i comunitats cuidadores.
Tràmit  relacionat:  Aprovar  l’adhesió  a  la  declaració  per  a  uns  municipis  i 
comunitats cuidadores.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1182
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1182
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=982
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=982
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Atès que la Diputació de Barcelona realitzarà properament les jornades Cures 
en la comunitat: innovació i transformació des de les polítiques locals. 

Atès que es  realitza  en el  marc  del  projecte  transformador  Cap a  un nou 
sistema públic  de cures en la  comunitat,  amb què es pretén enfortir  els 
serveis locals de cures, així com promoure la innovació, el reconeixement i la  
corresponsabilitat en la cura.

Vista  la  declaració  de  la  Diputació  de  Barcelona  per  a  uns  municipis  i 
comunitats cuidadores, que s’adjunta a l’expedient.

Atesa la  voluntat  de  l’ajuntament  d’adherir-se  a  la  declaració  i  ser  part  del 
projecte. 

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.-  Aprovar  l’adhesió a la  declaració  per  a uns municipis  i  comunitats 
cuidadores.

Segon.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona.”

3.0.0 PROTECCIÓ CIVIL

3.0.1 Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions de Sant Vicenç 
dels Horts, afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. (PLAN2021000005)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1351 
corresponent al minut 19.22.31 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: PLAN2021000005 Aprovació del plànol de delimitació de 
les urbanitzacions, els nuclis de població,  les edificacions i  les instal·lacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1351
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1351
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Tràmit  relacionat: Aprovació  definitiva  del  plànol  de  delimitació  de  les 
urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les  instal·lacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril.

El ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2021 va 
aprovar  provisionalment  el  plànol  de  delimitació  de  les  urbanitzacions,  els 
nuclis, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, a Sant 
Vicenç dels Horts.

L’acord provisional es va exposar al públic de conformitat amb el què estableix 
l’article 63 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i  
Serveis  dels  ens locals,  per  tal  que els  interessats  poguessin examinar-lo  i  
presentar les al·legacions i/o suggeriments que estimessin oportunes.

L’anunci de l’exposició pública es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 28 de setembre de 2021.

Dins del termini d’exposició pública que finalitzava 30 dies hàbils després de la 
data de publicació no es va rebre cap al·legació per part dels interessats.

En data 28 de setembre de 2021 es sol·licita al Servei de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Direcció General  d’Ecosistemes Forestals i  Gestió del  Medi, 
l’emissió del seu informe perceptiu de valoració.

En data 19 d’abril  de 2022 es rep informe favorable de la Direcció General 
d’Ecosistemes  Forestals  i  Gestió  del  Medi  amb  número  de  registre 
E2022009998, fent una sèrie de recomanacions, indicades a continuació:

 Establir conveni interadministratiu amb l’Ajuntament de Cervelló per al 
compliment de les obligacions que estableix la Llei 5/2003 a l’element 
número  7  “Dipòsit  d’aigua  de  Sant  Vicenç  –  Puig  Castellar”  amb 
coordenades 415997 : 4583282.

 L’element  22  Aparcament  Estació  Quatre  Camins  inclou  l’edifici  i 
l’aparcament de l’estació Quatre Camins i l’element 23 Riera de Cervelló 
inclou les edificacions que es troben a la zona de Quatre Camins i la 
Riera de Cervelló. 

 Els elements 22 i  23 i la part sud-est de l’element 4 (carrer Salvador 
Allende del nucli de Sant Vicenç dels Horts) han d’implantar les mesures 
de prevenció dels incendis forestals que estableix la Llei 5/2003, entre 
elles la franja perimetral de protecció de 25m d’amplada.

 Cal revisar i incloure, si escau, dues edificacions adjacents a la via de 
l’AVE, amb coordenades UTM 417445 : 4584245 i 417569 : 4583963.

En data 27 d’abril de 2022 el tècnic de protecció civil municipal de Sant Vicenç 
dels Horts emet informe favorable per a la tramitació definitiva havent-se tingut 
en consideració al  document del plànol de delimitació de les urbanitzacions, 
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nuclis de població, edificacions i les instal·lacions quedant incloses al document 
de delimitació definitiu, adjunt a l’expedient.

Tenint en compte l’art.4.5. del Decret 123/2005, de 14 de juny, el qual estableix 
el següent procediment d’aprovació del plànol de delimitació: 

1. Elaboració. 
2. Informació pública. 
3. Informe de la Direcció General del Medi Natural. 
4. Aprovació pel ple de l’ajuntament. 
5. Tramesa al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural.

Vist  que  l’article  4.1  del  Decret  123/2005,  de  14  de  juny,  de  mesures  de 
prevenció  dels  incendis  forestals  en  les  urbanitzacions  sense  continuïtat 
immediata  amb  la  trama  urbana  estableix  que  correspon  als  ajuntaments 
l'elaboració i aprovació, per part del seu ple, d'un plànol de delimitació que ha 
de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions, situades 
en el seu terme municipal.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions de Sant Vicenç dels 
Horts afectades per la Llei 5/2003.

Segon.- Aprovar la publicació de l’acord al BOPB i tauler d’anuncis municipal.

Tercer.-  Trametre  l’acord  d’aprovació  definitiva  i  còpia  íntegra  i  fefaent  del 
plànol  de  delimitació  de  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les 
edificacions  i  les  instal·lacions  afectades  per  la  Llei  5/2003,  a  la  Direcció 
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya.

4.0.0 SECRETARIA GENERAL, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ASSESSORIA 
JURÍDICA

4.0.1  Aprovar  la  rectificació  d’ofici  per  error  material  de  l’Ordenança 
Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts. 
(EC072020000007)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1423 
corresponent al minut 19.23.43

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1423
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1423
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals

Expedient  número: EC072020000007 Ordenança  Municipal  de  Civisme  i 
Convivència Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  rectificació  d’ofici  per  error  material  de 
l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Vicenç dels 
Horts.

En  data  17  de  juliol  de  2009,  per  acord  del  Ple  municipal  es  va  aprovar  
definitivament l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Vicenç 
dels Horts.

En  data  15  d’octubre  de  2020,  per  acord  de  Ple  municipal  es  va  acordar 
l’aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l’esmentada  ordenança,  en  el  que 
constava per error:

“Article 79. Infraccions molt greus

Es  consideren  com  a  molt  greus  les  infraccions  següents:

1. Practicar jocs o activitats a la via pública que impliquin apostes de diners.
1. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats.
(...)
11.La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.”

Quan en el que hi tenia que constar era de:

“Article 79. Infraccions molt greus

Es  consideren  com  a  molt  greus  les  infraccions  següents:

1. Practicar jocs o activitats a la via pública que impliquin apostes de diners.
(...)
11.  Posar  en  funcionament  aparells,  instruments  mecànics  o  vehicles  
precintats.
12. La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.”

L’article 109.2 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del Procediment Administratiu 
Comú  de  les  Administracions  Públiques-LPACAP-  preveu  que  les 
administracions públiques poden rectificar,  en qualsevol  moment,  d’ofici  o  a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes.

Una acció que ha sigut emparada en la doctrina jurisprudencial sobre l’abast de 
l’error material actual i que queda exposada amb tota claredat en la sentència 
del TS de 18 de juny de 2001 en que argumenta que “Es menester considerar  
que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto,  
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indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos,  
y por exteriorizarse «prima facie» por su sola contemplación (frente al carácter  
de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta  
el  error  de  derecho),  por  lo  que,  para  poder  aplicar  el  mecanismo  
procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere  
que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 1) Que se trate de  
simples  equivocaciones  elementales  de  nombres,  fechas,  operaciones  
aritméticas  o  transcripciones  de  documentos;  2)  Que  el  error  se  aprecie  
teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en  
el que se advierte; 3) Que el error sea patente y claro, necesidad de acudir a  
interpretaciones de normas jurídicas aplicables; sin 4) Que no se proceda de  
oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos; 5) Que no se  
produzca  una  alteración  fundamental  en  el  sentido  del  acto  (pues  no  
existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija  
una operación de calificación jurídica); 6) Que no padezca la subsistencia del  
administrativo, es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en  
cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases  
diferentes  y  sin  las  debidas  garantías  para  el  afectado,  pues  el  acto  
administrativo  rectificador  ha  de  mostrar  idéntico  contenido  dispositivo,  
sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración,  
so  pretexto  de  su  potestad  rectificatoria  de  oficio,  encubrir  una  auténtica  
revisión; y 7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo”.

En relació a la tramitació per aprovar i modificar les ordenances i reglaments 
municipals, l’article 133 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, estableix que amb 
caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, 
s’ha  de  substanciar  una  consulta  pública,  a  través  del  portal  web  de 
l’Administració  competent,  procediment  del  que  queda  excepte  aquesta 
modificació, per tractar-se d’una rectificació d’error material que no dona lloc a 
una modificació significativa de la norma.

Per l’aprovació i modificació de les ordenances municipals cal considerar que la 
competència està atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a 
tenor del  que disposen els articles 22.2.d) i  23.2.b) de la Llei  7/1985, de 2  
d’abril,  reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local  i  modificada  per  la  Llei 
57/2003,  de  16 de  desembre de  Mesures per  la  Modernització  del  Govern 
Local, i, en el cas que ens ocupa, per majoria simple.

Vist  l’informe  de  la  tècnica  del  departament  de  Secretaria  General,  Gestió 
Administrativa i Assessoria Jurídica de data 5 de maig de 2022 que consta en 
el present expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS



Ple 19/05/2022

Primer. Rectificar d’ofici, de conformitat amb el que determina l’article 109.2 de 
la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, el  text  de l’ordenança Municipal de Civisme i 
Convivència  Ciutadana de Sant  Vicenç dels  Horts,  per  tal  de que consti  el 
següent:

“Article 79. Infraccions molt greus

Es  consideren  com  a  molt  greus  les  infraccions  següents:

1. Practicar jocs o activitats a la via pública que impliquin apostes de diners.
(...)
11.  Posar  en  funcionament  aparells,  instruments  mecànics  o  vehicles  
precintats.
12. La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.”

Segon.-  Publicar el  text  de l’ordenança rectificat  en el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia,  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  i  al  Tauler  d’Edictes  de 
l’Ajuntament.

Tercer.- Notificar aquest acord al departament de la Policia Local.

Quart.- Trametre l’ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de 
Sant Vicenç dels Horts a l’Administració de l’Estat (Subdelegació del Govern a 
Barcelona) i Generalitat de Catalunya (Departament de Governació i Relacions 
Institucionals) amb l’acord d’aprovació definitiu.

4.0.2 Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants a 1 de gener 
de 2021. (P2102022000001)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1622 
corresponent al minut 19.27.02 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: P2102022000001 Revisió  anual  del  Padró  municipal 
d’habitants a 1 de gener de 2021.
Tràmit relacionat: Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants a 1 
de gener de 2021.

Vist el registre d’entrada E2021032696 de data 25 de novembre de 2021 de la 
Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística de Barcelona.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1622
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1622
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Vist l’estat del procediment de xifres del Padró municipal d’habitants gestionat 
per la Diputació de Barcelona amb la generació dels fitxers i xifres d’acord amb 
les instruccions previstes a la resolució de l’Institut Nacional d’Estadística, de 
13  de  setembre  de  2018,  de  la  Subsecretaría,  per  la  que  es  publica  la 
Resolució  de  20  de  juliol  de  2018,  de  la  Presidència  de  l’Institut  Nacional  
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre 
instruccions tècniques als  ajuntaments  sobre  la  revisió  anual  del  padró  i  el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

Atès que l’article  81 del  Real  Decreto 1690/1986,  de l’11 de juliol,  pel  qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, 
els  ajuntaments aprovaran les revisions dels  seus padrons municipals,  amb 
referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions dutes a terme 
durant  l’exercici  anterior.  Els  resultats  numèrics  de  la  revisió  anual  seran 
trameses a l’Institut Nacional d’Estadística.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants referida a l’1 
de gener de 2021, en que el nombre total de població és de 28.116 persones, 
dels quals 13.931 són homes i 14.185 són dones.

Segon. Notificar aquesta resolució a l’Institut Nacional d’Estadística.

Tercer.  Comunicar  aquest  acord  als  diferents  departaments  d’aquest 
Ajuntament.

5.0.0 RECURSOS HUMANS

5.0.1 Aprovar  la concessió de compatibilitat  professional  del funcionari 
interí, senyor AZE. (RH142022000038)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1690 
corresponent al minut 19.28.10 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: RH142022000038 Sol·licitud de compatibilitat laboral del 
funcionari interí AZE.
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  concessió  de  compatibilitat  professional  del 
funcionari interí, senyor AZE.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1690
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1690
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Atès que el senyor Àlber Zambrano Esteve és empleat d’aquest Ajuntament 
amb  vinculació  jurídica  de  funcionari  interí,  a  temps  complert,  de  l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a mitjà, plaça número 
42, enquadrat en el grup de classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 22, 
adscrit  al  lloc de treball  tècnic mitjà  arquitecte tècnic,  amb una tipologia de 
jornada ordinària.

Vista la declaració d’activitats efectuada per l’esmentat treballador mitjançant 
instància presentada al registre d’entrada número E202208062 de data 28 de 
març de 2022 i ampliat el seu contingut per instància E2022008821 i de data 5 
d’abril d’enguany en la qual demana la compatibilitat entre el seu lloc de treball i 
una segona activitat com a professional arquitecte tècnic col·legiat per compte 
propi.

Atès que el  lloc de treball  que ocupa el  senyor  Àlber  Zambrano Esteve en 
aquest Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació 
exclusiva o similar.

Vist el contingut de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal  al  servei  de les administracions públiques en relació  amb el  Reial 
Decret 598/1985, de 30 d’abril,  sobre incompatibilitats del personal al  servei 
d’administració  de  l’estat,  de  la  seguretat  social  i  dels  ens,  organismes  i  
empreses dependents.

Vist  l’informe  emès  per  la  cap  d’urbanisme,  obres  públiques  i  projectes, 
conforme el departament al que desenvolupa la seva tasca laboral la persona 
interessada, del qual es desprèn que aquestes dues tasques són compatibles i 
que el senyor Àlber Zambrano Esteve desenvoluparà aquesta segona ocupació 
fora de l’horari laboral de l’Ajuntament, no afectant a la feina desenvolupada en 
aquesta administració local. 

Atès que l’article 8.1g) de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, disposa que s’han de fer públiques 
les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als 
empleats públics. 

Vist  que  l’article  14  de  l’esmentada  Llei  53/1984,  atribueix  al  Ple  de  la 
Corporació  Local,  previ  informe,  la  competència  per  a  reconèixer  la 
compatibilitat.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Reconèixer al senyor Àlber Zambrano Esteve, amb vinculació jurídica 
funcionari  interí,  adscrit  al  lloc de treball  d’arquitecte tècnic,  enquadrat en el 
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grup de classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i amb una valoració 
de 363 punts amb una tipologia de jornada ordinària, la compatibilitat entre el  
seu lloc de treball i una segona activitat com a professional arquitecte tècnic per 
compte propi.

Segon.- Determinar  que  les  autoritzacions  de  compatibilitat  amb  activitat 
privada de l’apartat primer restin sense efecte en els supòsits següents: 

a) Quan  el  resultat  de  l’activitat  professional  hagi  de  ser  sotmès  a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local 
en que presti els seu serveis el personal. 

b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza 
en la unitat o servei a que estigui adscrit el personal. 

c) Quan l’activitat professional requereixi  o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local i quan la suma de les jornades de l’activitat pública principal  
i  de  l’activitat  privada  superi  la  jornada  ordinària  de  la  corporació 
incrementada en un 30%. 

d) La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses o 
entitats  privades  si  l’activitat  d’aquestes  estigués  directament 
relacionada amb les que realitzi en la dependència, servei o organisme 
en que presti els seus serveis en l’entitat local. 

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, 
ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de 
particulars, en els assumptes en que intervingui o hagi intervingut en les 
dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.

f) L’exercici  de  càrrecs  de  tot  ordre  en  empreses  o  en  societats 
concessionàries,  contractistes  d’obres,  serveis  o  subministraments, 
arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval 
de l’entitat local, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquelles.

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a 
que es refereix l’apartat f). 

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos 
de particulars davant l’entitat local o dels seus organismes. 

Tercer.-  Determinar  l’obligació  de  tot  el  personal  autoritzat  a  posar  en 
coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en els 
condicions de la segona activitat  declarada,  així  com en quant  al  règim de 
cotitzacions. 

Quart.-  Recordar  especialment  que  la  compatibilitat  atorgada  exclourà 
qualsevol  manifestació  de la  seva activitat  privada professional  en el  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts per evitar possibles coincidències entre 
l’activitat  pública  i  privada,  i  per  garantir  d’aquesta  manera  l’objectivitat, 
imparcialitat  i  independència  que  ha  de  presidir  la  seva  actuació  com  a 
personal  municipal,  i  finalment,  per  salvaguardar  l’interès  públic  que  podria 
resultar perjudicat en produir-se aquesta coincidència. 
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Cinquè.-  Advertir  que el  reconeixement de compatibilitat  no pot modificar la 
jornada de treball i l’horari de l’interessat i queden automàticament sense efecte 
en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic. 

Sisè.- Publicar aquest acord en el portal de transparència. 

Setè.-  Notificar  aquest  acord  a  la  persona  interessada  i  al  departament 
d’urbanisme, projectes i obres públiques d’aquest Ajuntament.

6.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

6.0.1 Aprovació inicial de la memòria justificativa de la iniciativa pública, 
per a 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)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1949 
corresponent al minut 19.32.29 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: 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 la memòria justificativa de la iniciativa 
pública, per a 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   el  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 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1949
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=1949
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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. 

En data 24 de març de 2022, s’aprovà pel Ple municipal l’inici de l’expedient 
administratiu  per  a  l’exercici  de  l’activitat  econòmica  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.

Vist  l’informe emès pel  departament d’Espai  Públics i  Serveis Municipals en 
data 28 d’abril de 2022, que consta dintre l’expedient. 

Vist l’informe emès pel departament d’Intervenció en data 5 de maig de 2022 
que consta dintre l’expedient. 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la memòria justificativa de la iniciativa pública, 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.-  Incoar  i  aprovar  inicialment  l’expedient  d’iniciativa  pública  pel 
desenvolupament d’activitats econòmiques, per tal que l’Ajuntament s’incorpori 
coma soci  de l’empresa Tractament i  Selecció de Residus, SA i  esdevingui 
mitjà propi de l’Ajuntament.

Tercer.-  Atorgar un termini d’informació pública i audiència als interessats de 
trenta dies hàbils, perquè puguin presentar al·legacions, mitjançant anunci en el 
Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), a un mitjà de premsa escrita diària i al tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Quart.- Aprovar  definitivament  l’expedient  d’iniciativa  pública  pel 
desenvolupament  d’activitats  econòmiques  si,  en  el  termini  d’informació 
pública, no s’hi formulen al·legacions ni reclamacions.

Cinquè.-  Notificar  el  present  acord  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  a 
l’Ajuntament de Barcelona, a l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA i 
a les persones designades com a membres de la comissió d'estudi.



Ple 19/05/2022

7.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

7.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC-
Sant Vicenç en Positiu, Junts x Sant Vicenç, C's, Sant Vicenç En Comú-
Podem i  la  regidora no adscrita,  la  senyora Lidia  Vargas González,  de 
suport  als  dictàmens  del  Consell  Consultiu  de  la  Gent  Gran. 
(M2412022000013)

La present proposta de resolució queda retirada de l’ordre del  dia atès que 
esdevé declaració institucional. 

7.0.2 Proposta  de resolució  presentada pels  grups municipals  de Sant 
Vicenç  en  Comú-Podem  i  Junts  x  Sant  Vicenç,  reclamant  l'inici  dels 
tràmits per obtenir la cessió d'ús de l'antiga Caserna de la Guardia Civil. 
(M2412022000014)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=222
7 corresponent al minut 19.37.07 h

El  President  posa  a  votació  aquest  punt  i  el  Ple  per  10  vots  a  favor  de 
JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i SVCP (2) i els 9 vots en contra de PSC-SVP (8) i la 
regidora no adscrita (1) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots 
els efectes legals.

Expedient número: M2412022000014 Reclamant l'inici dels tràmits per obtenir 
la cessió d'ús de l'antiga Caserna de la Guardia Civil. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Sant  Vicenç  en  Comú-Podem  i  Junts  x  Sant  Vicenç,  reclamant  l'inici  dels 
tràmits per obtenir la cessió d'ús de l'antiga Caserna de la Guardia Civil.

El dret a l’habitatge, tot i estar reconegut per la Declaració dels Drets Humans,  
a la Carta Social Europea i a la Constitució Espanyola, no s’ha materialitzat per 
una gran part de la població a causa que les polítiques desenvolupades, en el  
transcurs  de  les  darreres  dècades  i  per  les  administracions  competents. 
Aquestes han estat desalineades del fet de garantir un habitatge digne per a les 
catalanes i els catalans. La manca d’inversió pública per garantir un parc de 
vivenda pública de lloguer a Catalunya i la desregularització del preu del lloguer 
han estat uns dels elements cabdals per arribar a la situació que avui milers de 
famílies viuen.

Aquesta situació, lamentablement, no és diferent de la que es viu a Sant Vicenç 
dels  Horts.  El  nostre  municipi  és  un municipi  diagnosticat  com municipi  de 
mercat tens d’habitatge, degut al preu elevat del preu dels habitatges en règim 
de lloguer, la seva localització propera a la ciutat de Barcelona, entre d’altres 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=2227
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=2227
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=2227
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elements. A aquests fets, cal sumar-hi la manca d’habitatge públic de lloguer 
social,  destinant  la  majoria  dels  habitatges  propietat  de  l’Ajuntament  a 
emergència habitacional.

El mes de juny de 1989, Sant Vicenç dels Horts va inaugurar la Caserna de la  
Guardia  Civil.  Un equipament  gestionat  pel  Ministeri  d’Interior  ubicat  en  sòl 
municipal  en  règim  de  cessió  al  propi  ministeri  per  a  la  instal·lació  i 
desplegament del cos de la Guardia Civil. Cal recordar que en aquell moment,  
les competències de seguretat ciutadana requeien sobre les policies locals i la 
policia nacional, mentre que la resta de competències, entre les que podem 
trobar les de trànsit, requeien sobre la Guardia Civil.

Aquest  fet  va  canviar  qual  l’1  de  novembre  de  2007  el  cos  del  mossos 
d’esquadra es desplega a Sant Vicenç dels Horts i a la Província de Barcelona. 
D’aquesta  manera  finalitzava  la  transferència  a  la  Generalitat  de  les 
competències del  Ministeri  d’Interior sobre l’anomenada Secció dels Mossos 
d’Esquadra  iniciades  l’any  1980  al  nostre  municipi,  i  que  a  Catalunya  es 
completaries l’any 2008, amb el seu desplegament a les comarques del Camp 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

La caserna de la Guardia Civil de Sant Vicenç dels Horts conté un centenar de 
vivendes i l’Ajuntament del nostre municipi ha reclamat en diferents ocasions la 
cessió d’aquest equipament, construït en sòl municipal, per part del Ministeri de 
l’Interior  per  destinar-ne els  seus habitatges a habitatge social  en règim de 
lloguer i reallotjant als actuals Guàrdies Civils a la caserna de Sant Andreu de 
la Barca.

Cal  recordar  que el  Parlament de Catalunya va  aprovar  el  16 d’octubre de 
2013,  a  la  Comissió  d’Afers  Internacionals,  la  proposta  de  resolució  350/X 
sobre  la  cessió  d’ús o propietat  de  la  caserna de la  Guàrdia  Civil  de Sant 
Vicenç dels Horts, amb els vots favorables d’ICV-EUiA, CiU, ERC i PSC, amb 
l’abstenció de Cs i el vot contrari del PP. El text aprovat exposava que un dels  
problemes que afectaven a moltes famílies era el de la manca d’habitatge, i la  
utilització de la caserna de la Guàrdia Civil  podria pal·liar el problema de la 
manca d’habitatge. Una situació que no ha canviat a millor en aquesta darrera 
dècada.

Per tot això exposat, i amb l’objectiu d’augmentar el parc d’habitatge públic en 
règim de lloguer  social  per  a  garantir  un  habitatge  digne a  les  vicentines i  
vicentins, 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Instar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a iniciar els tràmits amb 
el Ministeri de l’Interior per obtenir la cessió d’ús o de propietat de l’edifici de 



Ple 19/05/2022

l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de St. Vicenç dels Horts per tal que pugui 
ser destinada a habitatge social de lloguer protegit.

Segon.  Donar  trasllat  dels  presents  acords  al  Departament  d'interior  de  la 
Generalitat de Catalunya, al Ministeri de l’Interior, a la Direcció General de la 
Guardia Civil, a les AA. VV de Sant Vicenç dels Horts, a la PAH de St. Vicenç i 
a la Marea Bàsica de St. Vicenç.

8.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA

9.0.0 PRECS I PREGUNTES

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MDE4YTZlMmYtMzJhMC00ZjkxLWFmMTctYzY3NzZlNWE5YjE4&start=549
3 corresponent al minut 20.31.33 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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