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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2022
Caràcter: ordinària
Data: 22 de juny de 2022
Horari: de 19:00:00 a 23:47:00 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
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA
Assistits per el secretari accidental senyor Ricardo Muñiz Merino i la
interventora accidental la senyora Maria Rodríguez Barquero.
El contingut de la sessió plenària, amb les intervencions dels diferents
membres de la Corporació Local es troba recollit a la videoacta a l’enllaç
http://mediateca.svh.cat/
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Ordre del dia
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=40
corresponent al minut 20:01:06

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL 28 DE JUNY DE 2022, DIA PER A
L’ALLIBERAMENT I ORGULL LGBTI
El 28 de juny celebrem el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, i ho fem
reconeixent i agraint la tasca realitzada durant anys per les entitats,
associacions, institucions i ciutadania entorn la conquesta dels drets i les
llibertats de les persones LGTBI.
Els municipis de la província de Barcelona comptem amb un llarg recorregut en
el compromís pel reconeixement dels drets de les persones LGTBI, treballant
per la igualtat d'oportunitats entre els gèneres des de fa més de 30 anys, i
desplegant polítiques específiques LGTBI amb més intensitat en la darrera
dècada, empenta que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts sempre ha
recolzat, aplicant la normativa internacional, i alhora donant resposta als
moviments feministes primer, i més endavant l'LGTBI, qui han estat
històricament pioners en la defensa de la igualtat de gènere i de les llibertats
sexuals.
Des de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts tenim el repte de continuar
impulsant polítiques LGTBI d’abast transversal, des del treball conjunt amb les
administracions públiques i el món associatiu per generar les sinèrgies
necessàries en la representació d’aquesta realitat social i lluita pel
reconeixement dels drets.
Malgrat els avenços, avui en dia, encara és necessari reivindicar que queda
molt camí per recórrer en la lluita per la igualtat de drets de les persones
LGTBI, les dades mostren que l'LGTBI-fòbia encara és present al nostre
voltant. Des de l'octubre de l'any 2014 es comptabilitzen 1.155 incidències per
LGTBI-fòbia a Catalunya, i en el que portem d'any ja hi sumem 84, existint un
augment significatiu de les agressions i una preocupant proliferació de
discursos d’odi cap a les persones LGTBI. Diem alt i fort que la llibertat
d'expressar la sexualitat pròpia ha de ser plena, sense risc de patir cap tipus
d'agressió ni marginació.
Ara bé, és innegable que la societat està canviant, i moltes de les ments més
joves comencen a viure la sexualitat i desitjos de manera més oberta, les dades
de l'enquesta CIS del 2021, en la que un 82,7% de les persones entre 18 i 24
anys es considera heterosexual, quan l'any 2016 es superava el 90%.
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Seguirem dissenyant polítiques i ciutats amables i segures per l'expressió de la
diversitat de desitjos LGTBI, sense por a la discriminació. Perquè des de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts tenim el convenciment que treballar per
a la igualtat significa també treballar per una societat igualitària i lliure d’LGTBIfòbia, tenint com horitzó un escenari on les diferències d’orientació sexual
siguin espais de llibertat i conquesta per a tota la ciutadania. I es per això que
posem al servei del mon local recursos i suports específics per desplegar
estratègies i activitats orientades a la consolidació d’aquests drets i a garantir
les llibertats individuals i col·lectives per a tota la societat.
Per tot això, aquest 28 de juny i cada dia, aquesta institució es referma un cop
més en el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI. Continuem treballant per
uns municipis lliures i diversos.
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 19 de maig de
2022
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=251
corresponent al minut 20:04:37

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=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=314
corresponent al minut 20:50:40

2.0.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000832 de data 17 de maig
de 2022 de designar a la regidora no adscrita, la senyora Lidia Vargas
González, com a membre de la Comissió Informativa Especial de
Comptes. (M1252019000028)
“Expedient número: M1252019000028 Cartipàs Municipal.
Tràmit relacionat: Designar a la regidora no adscrita, la senyora Lidia Vargas
González, com a membre de la Comissió Informativa Especial de Comptes.
En data 2 de juliol de 2019 mitjançant acord de Ple es va aprovar la creació de
la Comissió Especial de Comptes a qui correspon examinar i informar el
compte general de la Corporació, d’acord amb l’article 84 del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
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En data 23 de desembre de 2021 es va donar compte al Ple de l’Ajuntament
que amb efectes del dia 21 de desembre de 2021, la senyora Lidia Vargas
González del grup municipal de C’s va passar a tenir la condició de regidora no
adscrita.
Atès que la sentència número 1401/2020 del Tribunal Suprem estableix sobre
el dret dels regidors/es no adscrits en relació amb les comissions informatives
que “al margen de que su regulación pivote sobre la figura del grupo político, la
voluntad de las normas es que estén presentes todos los grupos, luego
también el concejal no adscrito al ejercerse en tales órganos funciones ligadas
al mandato representativo que ostenta como concejal, luego funciones propias
del contenido indisponible al que se ha hecho referencia. Tal criterio se deduce
de la jurisprudencia de esta Sala (cf. entre otras, las sentencias de la Sección
Séptima de 17 de enero de 2001 o de 28 de abril de 2006, recursos de
casación 9262/1997 y 2048/2002, respectivamente) o de la sentencia del
Tribunal Constitucional 246/2012 (EDJ 2012/305633) y las que en ella se citan.”
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. Designar a la regidora no adscrita, la senyora Lidia Vargas González,
com a membre de la Comissió Informativa Especial de Comptes.
Segon. Donar compte al proper Ple Municipal que se celebri.”
2.0.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR000870 de data 20 de maig
de 2022 de desestimar la sol·licitud de pròrroga i donar per extingida la
concessió administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les
barbacoes del Parc del Pi Gros. (G0292015000012)
“Expedient número: G0292015000012 Contractació, mitjançant procediment
obert, de la concessió administrativa per a l'explotació del Quiosc-bar a l'àrea
de les barbacoes del Parc del Pi Gros.
Tràmit relacionat: Desestimar la sol·licitud de pròrroga i donar per extingida la
concessió administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les
barbacoes del Parc del Pi Gros.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2015, ratificat a
la sessió de Ple de data 16 de juliol de 2015, es va aprovar l’adjudicació de la
concessió administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les
barbacoes del Parc del Pi Gros, a favor de la senyora Olga Monterrubio Calero.
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Vist l’informe de data 20 de maig de 2022 emès pel tècnic de promoció
econòmica que es transcriu continuació:
“INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE NO PRORROGAR I
EXTINGIR EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR A L’ÀREA DE LES BARBACOES DEL
PARC DEL PI GROS
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2015, ratificat a
la sessió de Ple de data 16 de juliol de 2015, es va aprovar l’adjudicació de la
concessió administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les
barbacoes del Parc del Pi Gros, a favor de la senyora Olga Monterrubio Calero.
En data 26 de maig de 2015, es va formalitzat l’esmentat contracte amb una
durada de 4 anys a comptar des del dia següent, amb possibilitat de pròrrogues
anuals.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb data de la inscripció registral de 22 de
març de 2016, és propietària de la finca que es descriurà, ubicada al Parc del
Pi Gros (Parcel.la cadastral: 08263A015000010000LT).
L’any 2018, L’Àrea Metropolitana de Barcelona va autoritzar, amb caràcter
gratuït i de forma temporal a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, l’ús de
1.165 m² dels terrenys de la finca registral 5.016 de la seva propietat descrita
en l'expositiu del conveni d’autortització d’ús (Ref. Exp. AMB 1103/18), situats
en l’àrea de les barbacoes del Parc del Pi Gros, per a ser destinats a quioscbar, a l’empara del previst a l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
de patrimoni de les Administracions Públiques, per una durada de fins a 27 de
maig de 2019, per bé que aquesta va tenir efectes des de 27 de maig de 2015.
En data 20 de maig de 2019 l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per Decret de
Gerència (Ref. Exp 1103/2018 eDoc 1318/2019) va aprovar una nova
autorització de l'ús gratuït interessat per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, per un termini de 4 anys més a comptar des de l’endemà de la
finalització de la primera autorització (és a dir, a partir del 27 de maig de 2019
fins al 27 de maig de 2023), acceptada per l’Ajuntament en Ple de data 24 de
maig de 2019.
En data 24 de maig de 2019, la Junta de Govern Local, ratificada pel Ple de
data 18 de juliol de 2019, aprovà la pròrroga per un any del contracte de
concessió administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les
barbacoes del Parc del Pi Gros.
El Ple municipal celebrat el 16 d’abril de 2020 va acordar renovar un any més el
contracte, finalitzant el termini el 26 de maig de 2021.
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Així mateix, el Ple municipal celebrat el 15 d’abril de 2021 va acordar renovar
un any més el contracte, finalitzant el termini el 26 de maig de 2022.
Fets
Vista la instància de sol·licitud de pròrroga de l’actual concessionària de
l’explotació del quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del Parc del Pi Gros (Ref.
Exp. G0292015000012), d’entrada al registre número E2022007821 de 24 de
març de 2022.
Vist que, malgrat haver-li requerit diverses ocasions per correu electrònic (a les
dates 4, 14 i 25 d’abril, i 2 de maig), l’Olga Monterrubio Calero no ha aportat
tota la documentació administrativa que acrediti que continua complint les
obligacions i solvències exigides per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic i la resta de normativa aplicable. Concretament,
manca la certificació administrativa, emesa pels òrgans competents, del
compliment d’obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
D’altra banda, al Departament de Promoció Econòmica s’ha detectat la
necessitat d’adequar la concessió administrativa per a l’explotació del Quioscbar per tal que el/la futur/a concessionari/ària es responsabilitzi de la gestió
integral de l’espai, incloent les reserves de les taules i les graelles, el control
d’horaris i d’aforament, etc., a més de la neteja i el buidatges de les papereres,
entre d’altres obligacions. Per tal que l’explotació sigui econòmicament viable,
aquest increment d’obligacions s’haurà de compensar amb el cobrament del
lloguer de graelles i la compra de combustible (llenya o carbó), amb uns preus
públics que s’hauran de regular mitjançant l’Ordenança fiscal corresponent, a
partir de l’exercici de 2023.
Segons l’exposat anteriorment, no és possible ni convenient prorrogar el
contracte de concessió administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea
de les barbacoes del Parc del Pi Gros.
Proposo
Desestimar la sol·licitud de pròrroga del contracte de concessió administrativa
per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del Parc del Pi Gros
en data 26 de maig de 2022.
Aprovar mitjançant decret a ratificar pel proper Ple que se celebri a la
corporació. El fet d’haver esperat, fins a data actual, resposta de la
concessionària pel que fa al requeriment d’aportar els certificats d’estar al
corrent d’obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat Social, és el motiu pel
qual no es va poder tramitar la proposta d’acord amb l’anticipació suficient
perquè s’aprovés al Ple corresponent.
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Preparar els plecs per a iniciar un nou concurs per a l’adjudicació del contracte
de concessió administrativa per a l’explotació de l’àrea de les barbacoes del
Parc del Pi Gros, adoptant el model de gestió proposat pel Departament de
Promoció Econòmica.”
Fent ús de les competències que em confereix el Decret d’Alcaldia núm.
2022LLDR000253 de 14 de febrer de 2022, publicat en el BOP de 18 de febrer
de 2022,
RESOLC:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de pròrroga del contracte de concessió
administrativa per a l’explotació del Quiosc-bar a l’àrea de les barbacoes del
Parc del Pi Gros, efectuada per la senyora Olga Monterrubio Calero, en base a
l’informe emès pel tècnic de promoció econòmica , transcrit anteriorment, i, en
conseqüència, donar per extingida l’esmentada concessió de serveis en data
26 de maig de 2022.
Segon.- Comunicar aquest acord a la interessada i al departament d’Economia.
Tercer.- Ratificar el present acord al proper Ple que se celebri a la Corporació.”
2.0.3 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de
maig de 2022 d’aprovar l’Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2022
(N4162022000001)
“Expedient número: N4162022000001 Oferta Pública d'Ocupació.
Tràmit relacionat: Aprovar l’Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2022.
Atès que l'article 70 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
públic (TREBEP), aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal
de nou ingrés seran objecte de l'Oferta d'Ocupació Pública, o un altre
instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, la
qual cosa comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos
selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el
termini màxim per a la convocatòria d'aquests.
Atès que l'Oferta d'Ocupació Pública ha de desenvolupar-se en el termini
improrrogable de tres anys.
Vist el que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, article 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel què aprova el Text refós de les disposicions legals vigent en matèria
de règim local, l’article 285 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
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s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els
articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, en relació a
l’oferta pública d’ocupació i article 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
Atès que la proposta ha estat objecte de negociació amb les organitzacions
sindicals més representatives, per aplicació del que es disposa en els a articles
36.3 i 37.1.c) i 37.1.l) del TREBEP, s’adjunta a l’expedient l’acta corresponent.
Atès que la Llei 22/2022, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2022 (LPGE), pel qual s’aproven els pressupostos generals de
l’Estat per a l’exercici 2022, determina que la incorporació de personal de nou
ingrés amb una relació indefinida en les corporacions locals es regularà pels
criteris assenyalats en aquest article i se subjectarà a una taxa de reposició
d'efectius del 120 per cent en els sectors prioritaris i del 110 per cent en els
altres sectors.
Atès que per calcular la taxa de reposició d'efectius el percentatge de taxa
màxim autoritzat s'aplicarà sobre la diferència entre el nombre d'empleats fixos
que, durant l'exercici pressupostari anterior, van deixar de prestar serveis i el
nombre d'empleats fixos que s'haguessin incorporat en el referit exercici, per
qualsevol causa, excepte els procedents d'ofertes d'ocupació pública, o
reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A
aquests efectes, es computaran els cessaments per jubilació, retir, defunció,
renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball,
pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l'extinció de el contracte de
treball, o en qualsevol altra situació administrativa que no comporti la reserva
de lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l'Administració en
la qual es cessa. Igualment, es tindran en compte les altes i baixes produïdes
pels concursos de trasllats a altres administracions públiques.
La taxa resultant de les regles del número anterior es pot incrementar amb la
derivada de les altes i baixes registrades durant l'exercici en curs, fins a la data
d'aprovació de l'oferta, cosa que s'ha de fer constar a la mateixa oferta. La taxa
resultant de les regles del número anterior es pot incrementar amb la derivada
de les altes i baixes registrades durant l'exercici en curs, fins a la data
d'aprovació de l'oferta, cosa que s'ha de fer constar a la mateixa oferta.
Atès que no computaran per al límit màxim de taxa de reposició les places que
es convoquin per promoció interna.
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de
la temporalitat en l’ocupació pública, determina, addicionalment al que
estableixen els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de
3 de juliol , de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza
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una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les
places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs
de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que
estiguin contemplades a les diferents administracions públiques i estant
dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de
2020.
Les administracions públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord
amb allò previst a l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs,
aquelles places que, reunint els requisits establerts a l'article 2.1, haguessin
estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb
anterioritat a 1 de gener de 2016. Aquests processos, que es faran una sola
vegada, podran ser objecte de negociació.
I addicionalment, els processos d'estabilització continguts a la disposició
addicional sisena inclouran a les seves convocatòries les places vacants de
naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una
relació d'aquesta naturalesa anterior a l'1 de gener de 2016.
Les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització que preveu
l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, s'han d'aprovar i publicar en
els diaris oficials respectius abans de l'1 de juny de 2022 i han de ser
coordinades per les administracions públiques competents.
La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura
de les places incloses a les ofertes d'ocupació pública s'ha de produir abans del
31 de desembre de 2022.
La resolució d’aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de
desembre de 2024.
Vist que un total de tretze empleats/des públics/ques van deixar de prestar
serveis essencials a l’Ajuntament, vuit per jubilació, una per defunció, dos per
renuncies i tres per excedències.
Atès que existeixen places laborals estructurals que desenvolupen funcions
pròpies de personal funcionari, que s’hauran d’amortitzar progressivament per
encabir-les als cossos, escales i subescales de personal funcionari.
Atès que existeixen places ocupades per personal en situació de jubilació
parcial vinculat a personal laboral temporal contractat de relleu, que al finalitzar
restaran vacants.
Vist l’acord del Ple de data 8 de febrer de 2022 pel qual s’aprova el pressupost
d’aquest ajuntament per a l’any així com la plantilla, la qual es publicà en el
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de CVE 202210024978 de 10 de
febrer de 2022.
Vista l’acta de la Mesa General de Negociació de data 18 de maig de 2022, que
consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització que consta a
l’expedient.
D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern
Local per Decret de l’Alcaldia 2021LLDR000726 de data 15 de maig de 2021,
publicat en el BOP de 25 de maig de 2021,modificat pel Decret d'Alcaldia núm.
2021LLDR001280 de 20 de setembre de 2021, publicat en el BOP de 5
d'octubre de 2021, la Junta de Govern Local acorda:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’Oferta pública d’Ocupació d’aquesta Corporació per l’exercici
2022, ajustant-se a les disposicions establertes als articles 56 i següents del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació als articles 55 i següents i 70 de la
Llei 5/2015, de 30 d’octubre, i a l’article 19 de la Llei 22/2021, de 30 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022 i de conformitat
amb les places vacants que figuren al pressupost i la plantilla aprovades
juntament amb el Pressupost de l’any 2022 i de la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l’ocupació pública, amb el següent contingut:
PERSONAL FUNCIONARI
NÚM.
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP

1

290

A1

2

397 i 398

A2

1

55

A2

1

58

C1

3

62,63,65

C2

2

69 i 79

2

33 i 366

1

192

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

TORN

SISTEMA
DE
SELECCIÓ

Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial
Administració
Especial

Serveis
Especials
Serveis
Especials
Serveis
Especials

Tècnic/a Superior
en Dret
Treballadors/es
Socials
Policia Local
Inspector/a
Policia Local
Sergent/a
Policia Local
Caporal

C2

Administració
Especial

Serveis
Especials

Policia Local
Agent

Lliure

Concurs oposició

Taxa de reposició

C2

Administració
General

Auxiliar

Auxiliar
Administratiu/va

Lliure

Concurs
-oposició

Taxa de reposició

A2

Administració
Especial

Tècnica

Tècnic/a Mitja
Educador/a Social

PERSONAL LABORAL

Tècnica
Tècnica

Lliure
Lliure
Lliure
Promoció
Interna
Promoció
Interna

Lliure

Concurs oposició
Concurs Oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició

TAXA/
CONVOCATÒRIA

Concurs

Taxa de reposició
Taxa de reposició
Taxa de reposició
-------

Convocatòria
excepcional
d’estabilització de
l’ocupació de llarga
durada
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NÚM.
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP

CATEGORIA

TORN

2

102 i 135

AP

Oficial 2a

Lliure

1

379

AP

Operari/a Neteja

Lliure

1

169

C1

Tècnic/a Auxiliar

1

132

C2

Oficial 1ª

3

134, 262 i
376

AP

Oficial 2ª

Promoció
Interna
Promoció
Interna
Promoció
Interna

SISTEMA DE
SELECCIÓ
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs Oposició

2

189 i 190

A2

Educador/a Social

Lliure

Concurs

2

167 i 259

C1

Tècnic/a Aux.

Lliure

Concurs

2

180 i 219

C1

Administratiu/va

Lliure

Concurs

1

260

C2

Aux. Administratiu/va

Lliure

Concurs

3

129, 131 i
355

C2

Oficial 1ª

Lliure

Concurs

3

104, 107 i
109

AP

Conserge

Lliure

Concurs

4

150, 155,
156 i 159

AP

Operi/a Neteja

Lliure

Concurs

1

160

A2

Treballador/a Social

Lliure

Concurs oposició

1

401

C2

Oficial 1ª

Lliure

Concurs oposició

2

154 i 157

AP

Operari/a Neteja

Lliure

Concurs oposició

TAXA/
CONVOCATÒRIA
Taxa de reposició
Taxa de reposició
---------Convocatòria
excepcional
d’estabilització de
l’ocupació de llarga
durada
Convocatòria
excepcional
d’estabilització de
l’ocupació de llarga
durada
Convocatòria
excepcional
d’estabilització de
l’ocupació de llarga
durada
Convocatòria
excepcional
d’estabilització de
l’ocupació de llarga
Convocatòria
excepcional
d’estabilització de
l’ocupació de llarga
durada
Convocatòria
excepcional
d’estabilització de
l’ocupació de llarga
durada
Convocatòria
excepcional
d’estabilització de
l’ocupació de llarga
durada
Taxa addicional per
a l’estabilització de
l’ocupació
Taxa addicional per
a l’estabilització de
l’ocupació
Taxa addicional per
a l’estabilització de
l’ocupació

Segon.- Establir que les places de l’oferta pública, podran ser augmentades en
un 10 % addicional abans del començament de les proves selectives, en els
termes establerts a l’article 70 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació.
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Quart.- Publicar aquest acord al BOP i al DOGC, al tauler electrònic, pàgina
web i portal de transparència per complimentar els aspectes de publicitat
requerits per la legislació.
Cinquè.- Comunicar als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a
l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques
d’ocupació de la resta d’administracions públiques, i trametre còpia a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a les seccions sindicals d’aquest
Ajuntament.”

3.0.0 RECURSOS HUMANS
3.0.1 Aprovar la modificació de diversos articles del Conveni Col·lectiu del
personal laboral de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
(RH022022000001)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=765
corresponent al minut 20:13:11 h

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor PSC-SVP
(8), SVCP (2) i la regidora no adscrita (1), l’abstenció de Cs (2) i els vots en
contra de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) acorda aprovar la proposta de resolució
transcrita a tots els efectes legals.
Expedient número: RH022022000001 Modificació de diversos articles del
Conveni Col·lectiu de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat: Aprovar la modificació de diversos articles del Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Vist el text del Conveni Col·lectiu de personal laboral de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, subscrit pels representants de l’empresa i per la
representació sindical en data 9 de juliol de 2008 tenia una vigència fins al 31
de desembre de 2011 amb data de registre de 18 de desembre de 2008, però
de manera tàcita s’ha anat prorrogant, en tota la seva extensió, per períodes
anuals successius. (Codi de conveni núm. 0804872).
Atès que l’actual text es troba integrat per articles que han anat quedant
desfasats i, que mitjançant la Comissió de seguiment d’aquest Conveni s’ha
anat actualitzant els que de manera notòria quedaven en desús per novetats
legislatives i jurisprudencials.
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Atesa la necessitat de renovar i arribar a un articulat més acord amb l’actualitat,
la representació dels treballadors i treballadores conjuntament amb la
representació municipal en el marc de la negociació col·lectiva, han subscrit un
acord sobre la modificació d’uns articles recollits al Conveni Col·lectiu del
personal laboral, per actualitzar diversos articles, per regular la prestació de
serveis en la modalitat de teletreball, per implantar el pla de carrera i per
adequar les retribucions de determinats factors específics, amb caràcter
singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de
treball, per la variació del número d’efectius assignats de cada programa o pel
grau de consecució dels objectius fixats.
Atès que la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, en data 1 de juny de 2022, constituïda amb la representació sindical
conformada per la UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i CSC d’acord amb els
resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la
legitimitat atorgada per l’article 36.3 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en
relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1, del citat text refós, s’ha
modificat els següents articles del Conveni Col·lectiu:
-

-

Article 10. Jornada, horari, flexibilitat i control horari: modificació de
l’apartat 7 i s’afegeix l’apartat 10 i 11.
Article 13. Permisos: modificació de l’apartat 3.
Article 17. Retribucions: s’afegeix l’apartat 10.
Article 21. Nòmina: modificació de l’apartat 1 i supressió de l’apartat 3.
Article 22. Jubilació: modificació de l’apartat 3 i supressió dels apartats 3,
4 i 5.
Article 23. Incapacitat temporal: modificació de l’apartat 2.
Article 41. Protecció de l’embaràs: modificació de l’apartat 4.
Supressió de l’article 30. Fons social i l’annex 4. Bases generals fons
social
Afegir l’annex IV sobre els criteris de funcionament del control presència
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Factors Específics: modificar Factor Activitats Locals, corregir Factor
Festius Especials, crear els factors específics d’activitats culturals,
d’autoregulació horària completa, d’horari amb disponibilitat i amb major
dedicació.
S’afegeix l’annex V en referència al Pla de carrera professional.
S’afegeix l’annex VI per regular la prestació de serveis en la modalitat de
teletreball.

Respecte a la negociació col·lectiva, l’article 32 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 (TREBEP) estableix que la negociació col·lectiva,
representació i participació dels empleats públics amb contracte laboral es
regirà per la legislació laboral, sense perjudici dels preceptes de el capítol IV
del Títol III que els siguin d'aplicació.
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De conformitat amb el que estableix el Títol III de la negociació col·lectiva i dels
conveni col·lectius del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, l’article 2.1.a) del
Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i
acords col·lectius de treball, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de
19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i el Decret
289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
Atès que les modificacions dels convenis s'han de dur a efecte amb els
mateixos requisits de tramitació que el conveni que modifiquen.
Atès l’article 19.7 de la Llei 22/2021,de 28 de desembre, sobre els
pressupostos generals de l’estat per l’exercici 2022, conforme existeix
consignació pressupostària per a portar a terme les adequacions retributives
que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut
dels llocs de treball, per la variació del número d’efectius assignats de cada
programa o pel grau de consecució dels objectius fixats.
Correspon al Ple de l'Ajuntament l'aprovació del Conveni Col·lectiu, així que el
mateix pot afectar les matèries previstes en l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), previ dictamen de la
Comissió Informativa que correspongui, per així exigir-lo, entre d'altres, els
articles 20.1 de la LRBRL, i 82, 123 i 126 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Vist l’informe emès per la Interventora municipal, en el qual s’han estimat les
quantitats per portar a terme les adequacions pressupostàries que venen
derivades de diferents partides pressupostaries per a l’exercici de 2022.
Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i
forma part de l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació del conveni col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en base a l’acord subscrit per la Mesa
General de Negociació integrada per la representació de l’Ajuntament i la
representació de les persones treballadores de data 1 de juny de 2022, segons
l’acord annexat a l’expedient.
Segon.- Aprovar la inclusió al Conveni Col·lectiu del personal laboral en els
mateixos termes acordats per la Mesa General de Negociació de data 1 de juny
de 2022.
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Tercer.- Disposar la inscripció de la modificació del Conveni Col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en el corresponent
Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través
de mitjans electrònics del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Quart.- Publicar al portal de transparència d’aquest Ajuntament.
Cinquè.- Comunicar el present acord a les seccions sindicals i a la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament.
3.0.2 Aprovar la modificació de diversos articles de l'Acord de Condicions
de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (RH022022000002)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=850
corresponent al minut 20:14:36 h

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor PSC-SVP
(8), SVCP (2) i la regidora no adscrita (1), l’abstenció de Cs (2) i els vots en
contra de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) acorda aprovar la proposta de resolució
transcrita a tots els efectes legals.
Expedient número: RH022022000002 Acord Regulador de les condicions del
personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat: Aprovar la modificació de diversos articles de l'Acord
Regulador de les condicions del personal funcionari de l'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts.
Vist el text de l’Acord Regulador de les condicions de personal funcionari de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, subscrit pels representants de
l’empresa i per la representació sindical en data 9 de juliol de 2008 tenia una
vigència fins al 31 de desembre de 2011 amb data de registre de 18 de
desembre de 2008, però de manera tàcita s’ha anat prorrogant, en tota la seva
extensió, per períodes anuals successius. (Codi de conveni núm. 0804782).
Atès que l’actual text es troba integrat per articles que han anat quedant
desfasats i, que mitjançant la Comissió de seguiment d’aquest Acord s’ha anat
actualitzant els que de manera notòria quedaven en desús per novetats
legislatives i jurisprudencials.
Atesa la necessitat de renovar i arribar a un articulat més acord amb l’actualitat,
la representació dels funcionaris i funcionàries conjuntament amb la
representació municipal en el marc de la mesa general de negociació, han
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subscrit un acord sobre la modificació d’uns articles recollits a l’Acord de
Condicions del personal funcionari, , per actualitzar diversos articles, per
regular la prestació de serveis en la modalitat de teletreball, per implantar el pla
de carrera i per adequar les retribucions de determinats factors específics, amb
caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs
de treball, per la variació del número d’efectius assignats de cada programa o
pel grau de consecució dels objectius fixats.
Atès que la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, en data 1 de juny de 2022, constituïda amb la representació sindical
conformada per la UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i CSC d’acord amb els
resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la
legitimitat atorgada per l’article 36.3 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en
relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1, del citat text refós, s’ha
modificat els següents articles de l’Acord de Condicions:
-

-

Article 10. Jornada, horari, flexibilitat i control horari: modificació de
l’apartat 7 i s’afegeix l’apartat 10 i 11.
Article 13. Permisos: modificació de l’apartat 3.
Article 21. Nòmina: modificació de l’apartat 1 i supressió de l’apartat 3.
Article 23. Incapacitat temporal: modificació de l’apartat 2.
Article 41. Protecció de l’embaràs: modificació de l’apartat 4.
Supressió de l’article 30. Fons social i l’annex 4. Bases generals fons
social
Afegir l’annex IV sobre els criteris de funcionament del control presència
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Factors Específics: modificar Factor Activitats Locals, corregir Factor
Festius Especials, crear els factors específics d’activitats culturals,
d’autoregulació horària completa, d’horari amb disponibilitat i amb major
dedicació.
S’afegeix l’annex V en referència al Pla de carrera professional.
S’afegeix l’annex VI per regular la prestació de serveis en la modalitat de
teletreball.

De conformitat amb l’article 33 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 (TREBEP), la negociació col·lectiva de condicions de treball
dels funcionaris públics que estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura
pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència, sense
perjudici dels preceptes del capítol IV del dret a la negociació col·lectiva,
representació i participació institucional, l’article 2.1.a) del Reial decret
713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords
col·lectius de treball, l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i el Decret 289/2016,
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de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
Atès que les modificacions dels acords de condicions s'han de dur a efecte
amb els mateixos requisits de tramitació que el conveni que modifiquen.
Atès l’article 19.7 de la Llei 22/2021,de 28 de desembre, sobre els
pressupostos generals de l’estat per l’exercici 2022, conforme existeix
consignació pressupostària per a portar a terme les adequacions retributives
que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut
dels llocs de treball, per la variació del número d’efectius assignats de cada
programa o pel grau de consecució dels objectius fixats.
Correspon al Ple de l'Ajuntament l'aprovació de l’Acord de Condicions, així que
el mateix pot afectar les matèries previstes en l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), previ dictamen de
la Comissió Informativa que correspongui, per així exigir-lo, entre d'altres, els
articles 20.1 de la LRBRL, i 82, 123 i 126 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Vist l’informe emès per la Interventora municipal, en el qual s’han estimat les
quantitats per portar a terme les adequacions pressupostàries que venen
derivades de diferents partides pressupostaries per a l’exercici de 2022.
Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i
forma part de l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de l’acord regulador de les condicions del
personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en base a
l’acord subscrit per la Mesa General de Negociació integrada per la
representació de l’Ajuntament i la representació de les persones treballadores
de data 1 de juny de 2022, segons l’acord annexat a l’expedient.
Segon.- Aprovar la inclusió a l’Acord regulador de les condicions del personal
funcionari en els mateixos termes acordats per la Mesa General de Negociació
de data 1 de juny de 2022.
Tercer.- Disposar la inscripció de la modificació de l’Acord de Condicions del
personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en el
corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb
funcionament a través de mitjans electrònics del Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
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Quart.- Publicar al portal de transparència d’aquest Ajuntament.
Cinquè.- Comunicar el present acord a les seccions sindicals i a la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament.
3.0.3 Aprovar la modificació i aprovació del text refós de la Relació de
Llocs de Treball de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
(RH022022000003)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=6083
corresponent al minut 21:41:49 h

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor PSC-SVP
(8), SVCP (2) i la regidora no adscrita (1) i els vots en contra de JUNTSxSVHERC-AM (8) i Cs (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots
els efectes legals.
Expedient número: RH022022000003 Modificació de la Relació de Llocs de
Treball de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat: Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
L’article 74 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
(TREBEP), aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
estableix que "les administracions públiques estructuraran la seva organització
a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius
similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de
classificació professional, els cossos o escales, si s'escau, a què estiguin
adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests
instruments seran públics".
L'aprovació de la RLT i conseqüentment de les seves modificacions correspon
a l'Ajuntament Ple, en virtut del que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de
2 abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), sense que aquesta
atribució pugui ser objecte de delegació (art. 22.4 LRBRL).
Vist que és necessari modificar la Relació dels Llocs de Treball (RLT) per tal
d’actualitzar-la i proveir determinats llocs de treball.
Vist que les esmentades modificacions, revesteixen caràcter urgent per garantir
la provisió de llocs de treball vinculats a serveis públics essencials, no podent
demorar, per tant, la seva aprovació fins al proper exercici.
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Vist que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua de
l'organització als canvis produïts de manera que la mateixa reprodueixi una
imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL),
en el seu article 90.2 preveu que les Entitats Locals formaran la relació de tots
els llocs de treball existents en la seva organització, en els termes que preveu
la legislació bàsica sobre funció pública, i que correspon a l'Estat establir les
normes d'acord amb les quals s'han de confeccionar les RLT, la descripció de
llocs de treball i les condicions requerides per a la seva creació.
Atès que, de conformitat amb el que preveu l'article 37.1. c) del TREBEP),
seran objecte de negociació els "Sistemes de classificació de llocs de treball, i
plans i instruments de planificació de recursos humans".
La modificació de la RLT no pot suposar augment global de les retribucions
complementàries, de conformitat amb el que preveu l'article 23 de la Llei
22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2022 (LPGE 2022).
La Relació de Llocs de Treball és un acte administratiu no reglamentari que té
efectes des de la seva aprovació, contra la seva aprovació o modificació es pot
interposar el recurs potestatiu de reposició regulat en els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, si bé s'exigeix la seva publicació per a coneixement
de les persones interessades.
L'acord de modificació de la RLT es publicarà al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB).
Atès que l’article 9.2 del Conveni i Acord de Condicions del personal de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, estableix que anualment la Comissió
de Valoració es reunirà per tal d’avaluar, els possibles canvis puntuals de
funcions dels llocs de treball i també quan sigui necessari per creació de nous
llocs de treball.
Atès que la modificació de la Relació de Llocs de Treball de llocs amb una
puntuació superior a 480 punts i dels llocs de treball de nova creació, queden
fora de l’àmbit de negociació col·lectiva per acord exprés amb la part sindical i
pel reconeixement de la potestat organitzativa de l’Ajuntament.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en sessió ordinària
de data 21 de juliol de 2016 va adoptar entre d’altres l’acord d’aprovació del
text refós de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, publicat al BOPB el dia 19 de setembre de 2016, CVE Núm.
022016015727.
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Vist que es va modificar la relació de llocs de treball en sessió ordinària de 17
de maig de 2018, publicada la modificació al BOPB del dia 14 de juny de 2018,
CVE2018023802, i novament modificada en sessió ordinària del Ple municipal
del dia 21 de juny de 2018, publicada el 5 de juliol de 2018, CVE 2018026386.
Vist l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts sobre la modificació i aprovació del text refós de la Relació de Llocs
de Treball amb la representació sindical de la UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i
CSC, de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions
sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3 del TREBEP, en
relació amb l’àmbit de negociació recollits als articles 34 i 37-c), de l’esmentat
text refós, pel qual s’acorda, per unanimitat, aprovar la modificació i aprovació
del text refós de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, que consta a
l’expedient.
Atès que la proposta de modificació no afecta la plantilla aprovada al costat del
Pressupost municipal.
Atès que, amb caràcter previ a la seva inclusió en l'ordre del dia de Ple,
l'expedient s'ha de sotmetre a estudi de la Comissió Informativa General, per
així exigir-lo, entre d'altres, els articles 20.1-c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i l’article 34.1 j) del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
(ROM).
Vist l’informe del cap de recursos humans i organització que consta a
l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de la relació dels llocs de treball, d’acord amb
allò establert al document adjunt com a annex I.
Segon.- Publicar l’anunci de la modificació i aprovació del text refós de la
Relació de Llocs de Treball (RLT) en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB).
Tercer.- Trametre una còpia certificada de la modificació de la RLT al Ministeri
de Política Territorial i Funció Pública i a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de la Vice-presidència i de Polítiques Digitals i Territori
de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Notificar el present Acord a les seccions sindicals representades en la
Mesa General de Negociació per al personal funcionari i laboral d’aquest
Ajuntament.
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Sisè.- Donar publicitat a la Intranet Corporativa i al Portal de Transparència.
4.0.0 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
4.0.1 Aprovació inicial del reglament de mesures alternatives a la sanció
econòmica (MASE) per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança de
civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts.
(EC072022000001)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=6614
corresponent al minut 21:50:40 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: EC072022000001 Elaboració del reglament de mesures
alternatives la sanció econòmica per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança
de civisme i convivència ciutadana.
Tràmit relacionat: Aprovació inicial del reglament de mesures alternatives a la
sanció econòmica per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança de civisme i
convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts.
El Capítol II de l’ordenança de civisme i convivència, aprovat pel Ple municipal
estableix en els seus articles 84, 85 i 86 la possibilitat d’aplicar mesures
alternatives a la sanció econòmica.
Les ordenances municipals són els mecanismes a través dels quals els
ajuntaments estableixen quins comportaments són susceptibles de ser
considerats lesius per la convivència i en determinen quines són les
conseqüències.
La Llei 57/2003, de mesures de modernització del govern local, preveu que els
ajuntaments puguin “establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per
l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions continguts en les
corresponents ordenances”, així com ordenar les relacions de convivència
d’interès local i l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures,
instal·lacions i espais públics. Segons aquesta llei, els ens locals podran, en
defecte de normativa sectorial específica, establir els tipus d’infraccions i
imposar sancions per l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions
continguts en les corresponents ordenances.
De conformitat amb allò que disposen els articles 22.d), 40, 47.2.f) i 70 de la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, reformada per la Llei 57/2003,
en concordança amb els articles 52.d), 114.3.a) i 178 de la Llei Municipal i de
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Règim Local de Catalunya , l’article 4.1.a) de la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local, reformada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del Govern Local i l’article 8.1.a) 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, reconeix als municipis les potestats
reglamentàries i d’autoorganització dins l’esfera de les seves competències.
Atès que hi ha una petició o demanda ciutadana de poder fer efectiva la opció
de les mesures alternatives a les sancions econòmiques i tenint en compte que
l’article 22.a de la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les
administracions catalanes, estableix que ha d’existir una “proporcionalitat entre
les actuacions administratives i les finalitats”. En aquest mateix sentit es
manifesta l’article 63.4 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, el qual estableix expressament que “les
iniciatives normatives han de donar prioritat a les mesures menys restrictives
per als drets de les persones, sempre que permetin obtenir el mateix resultat
per a l’interès general”. De la mateixa forma, la Llei 40/2015, de règim jurídic
del sector públic, en el seu article 4 determina que “les administracions
públiques, entre les quals hi ha l’administració local, sempre que limitin
l’exercici de drets individuals o col·lectius hauran d’aplicar el principi de
proporcionalitat i escollir la mesura menys restrictiva, motivar la necessitat per
tal de protegir l’interès públic i justificar els objectius, i evitar qualsevol tipus de
discriminació”.
Vista la recomanació CM/R (1992)16, relativa a les normes europees sobre
sancions i mesures aplicades en la comunitat, i recomanació CM/R(2008)11,
sobre les regles europees per a infractors menors d’edat subjectes a sancions
o mesures.
Ates que l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de bases del regim local, i l’article 66.1
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que el municipi, pot
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de
veïns.
Per tot l’exposat, es voluntat d’aquest Ajuntament comptar amb un reglament
que reguli el dispositiu de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE)
dins de l’ordenança de civisme i convivència per tal d’incorporar una vessant
educativa i reparadora davant les infraccions vinculades amb l’esmentada
ordenança.
Vist l’Informe tècnic de data 11 de gener de 2022, sobre la necessitat d’elaborar
un reglament que reguli el dispositiu de Mesures Alternatives a la Sanció
Econòmica (MASE) i que sigui d’aplicació als menors d’entre 14 i 17 anys.
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Vist l’avantprojecte del reglament de mesures alternatives a la sanció
econòmica per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança de civisme i
convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts, que consta dintre de
l’expedient.
Les MASE formen part de polítiques per promoure la convivència, impulsades
per diferents programes o serveis: plans de promoure la convivència, serveis
de mediació ciutadania, actuacions educatives i de sensibilització i
s’emmarquen en el conjunt d’accions que el consistori realitza al voltant de les
ordenances de convivència i civisme.
En aquest sentit les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE), es
defineix com un conjunt d’accions que un ajuntament pot oferir a les persones
infractores com a alternativa a la sanció econòmica prevista en una ordenança
municipal.
Vist que s’ha portat a terme una consulta pública, prèvia a l’aprovació inicial del
Reglament de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE), d’acord
amb els criteris que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les Administracions públiques i aquesta
consulta ha estat publicada al tauler d’edictes d’aquesta corporació durant 20
dies hàbils (del 18 de març al 20 d’abril de 2022) per tal que la ciutadania
pogués fer arribar les seves opinions i/o suggeriments al respecte.
Vist l’acta de la comissió d’estudi per a la redacció i aprovació de l’esmentat
reglament, de data 9 de maig de 2022.
Vist que l’aprovació dels reglaments municipals és una competència 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.
El procediment d’aprovació dels reglaments locals n’exigeix l’aprovació inicial,
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la proposta reglament de mesures alternatives a la
sanció econòmica (MASE) per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança de
civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts, segons el text que
s’adjunta al present acord.
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Segon.- Sotmetre a informació pública, el present acord i el text del reglament
pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i audiència als interessats, el reglament de mesures
alternatives a la sanció econòmica per a desenvolupar l’article 85 de
l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts que
ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de
cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació i a trametre el
mateix 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.
5.0.0 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ
5.0.1 Aprovació de les dues festes locals de Sant Vicenç dels Horts per a
l'any 2023. (PE022022000001)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=7391
corresponent al minut 22:03:37

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 13 vots a favor PSC-SVP
(8), SVCP (2), Cs (2) i de la regidora no adscrita (1) i l’abstenció de
JUNTSxSVH-ERC-AM (8) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a
tots els efectes legals.
Expedient número: PE022022000001 Aprovació de les dues festes locals per
a l'any 2023.
Tràmit relacionat: Aprovació de les dues festes locals de Sant Vicenç dels
Horts per a l'any 2023.
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que, de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980,
de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.
Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Vista l’Ordre EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s'estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023.
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Atès que aquest Ajuntament ha de fixar dues festes locals per a l’any 2023, les
quals tindran la consideració de dies inhàbils de caràcter laboral, retribuïdes i
no recuperables.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Fixar com a festes locals per a l’any 2023 els dies següents: el dilluns
23 de gener (Festa Major d’Hivern) i el dilluns 24 de juliol (Festa Major d’Estiu),
els quals tindran la consideració de dies inhàbils, retribuïts i no recuperables.
Segon.- Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya, així com al Servei d’Informació i Atenció a l’Empresa i
al departament d’Activitats, d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal.
6.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL
6.0.1 Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració per a la
protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de
les Muntanyes del Baix. (G0342018000052)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=7658
corresponent al minut 22:08:04 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.
Tràmit relacionat: Aprovar la pròrroga 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,
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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.
Atès que els ajuntaments de les Muntanyes del Baix signants del conveni amb
el Consell Comarcal comparteixen la voluntat de treballar conjuntament des de
les competències municipals i comarcals per tal que el territori de muntanya no
urbanitzable d’aquests municipis no inclòs en cap parc natural, i que conforma
un espai continu, tingui un futur com a espai agroforestal tot preservant els
seus valors, i com a espai actiu amb el desenvolupament de les seves
potencialitats econòmiques agroforestals, ambientals i de lleure.
L’objecte del conveni és establir els objectius i els mecanismes de coordinació
entre les institucions signants, per tal de desenvolupar estratègies i accions
orientades a la protecció, millora i desenvolupament del patrimoni natural, les
activitats agrícoles i forestals, les infraestructures d’ús públic i de lleure, i les
activitats econòmiques compatibles amb el medi agroforestal de les Muntanyes
del Baix, des d’una perspectiva integral d’aquest territori.
Per a desenvolupament de les finalitats del conveni es va crear una Comissió
de Seguiment integrada per representants polítics de les institucions signants,
una Comissió Tècnica integrada per personal tècnic d’aquestes institucions, i
una Oficina Tècnica ubicada al Consell Comarcal.
La clàusula dinovena (19) del conveni estableix que la durada del conveni és
de quatre anys a partir de la data de la seva signatura, podent-se prorrogar fins
a quatre anys més.
La Comissió de Seguiment del conveni, reunida el 10/05/22, va prendre l’acord
d’iniciar els tràmits a cada Ajuntament i al Consell Comarcal per prorrogar el
Conveni marc de col·laboració per la protecció, millora i desenvolupament
integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix, atès que l’objecte,
finalitats, els òrgans de governança i les seves funcions, així com la resta de
punts continguts al conveni, són vigents encara i permeten continuar amb el
desenvolupament correcte del projecte compartit de les Muntanyes del Baix
durant el període previst de pròrroga de 4 anys més.
El Conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament
integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix és l’instrument
utilitzat en el projecte de les Muntanyes del Baix per a la coordinació
d’actuacions de gestió d’aquest territori, i per a la gestió de la governança del
projecte. Això ha generat els darrers anys una dinàmica de treball que es va
consolidant, i que permet que s’avanci en el desenvolupament del Pla
d’Accions de les Muntanyes del Baix 2019-23, que compta actualment amb un
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grau d’execució del 55,3% en el seu conjunt, i que es reuneixin de forma
ordinària la Comissió de Seguiment del projecte dues vegades l’any, i la
Comissió Tècnica del projecte entre 8 i 10 vegades l’any.
En aquest sentit, el Conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i
desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix
s’ha mostrat com una eina eficaç per avançar en la consecució de l’objecte i
finalitats previstos al conveni, i per regular-ne la governança i la relació entren
entitats signants, i per això és d’interès prorrogar-lo quatre anys més.
Atès que el conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i
desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix es
va signar el 28/6/2018, i que la seva vigència és de 4 anys, cal prendre l’acord
de pròrroga abans del 28/6/2022.
El conveni, en si mateix, no comporta directament un compromís de despesa
per al Consell Comarcal ni per als ajuntaments signants. Els compromisos
d’aportacions econòmiques vindran derivats dels acords de la Comissió de
Seguiment, tal i com estableix la clàusula cinquena del conveni i mitjançant
l’aprovació de l’Addenda anual.
A la clàusula catorzena del conveni s’estableix que en funció de les actuacions
previstes en el pla de treball de l’any següent aprovat per la Comissió de
Seguiment, els imports de les aportacions econòmiques de cada institució es
concretaran i s’aprovaran anualment en la reunió d’aquesta corresponent al
quart trimestre. Els compromisos de finançament de les actuacions es
formalitzaran mitjançant un conveni específic de les institucions implicades amb
el Consell Comarcal o acord de compromís de finançament de cadascuna de
les institucions, que serà tramès al Consell Comarcal.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració per la protecció,
millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes
del Baix per quatre anys, d’acord amb el que estableix la clàusula dinovena del
Conveni.
Segon. Facultar al Sr. Miguel Comino Haro, alcalde de Sant Vicenç dels Horts,
perquè en nom i representació de la Corporació signi els documents que siguin
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer. Notificar aquesta Resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als
Ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Sant
Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Pallejà, La
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Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la
Barca, Martorell i Castellví de Rosanes.
7.0.0 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC
7.0.1 Aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles en zones amb limitació i control
horari del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, el seu reglament
d’ús i el projecte d’establiment. (SC132022000001)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=7799
corresponent al minut 22:10:25

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor PSC-SVP
(8), Cs (2) i la regidora no adscrita (1) i l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM (8)
i SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes
legals.
Expedient número: SC132022000001 Establiment del servei públic
d’estacionament regulat amb limitació horària a l’espai públic “zona blava i
DUM” al municipi de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat: Aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles en zones amb limitació i control horari del
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, el seu reglament d’ús i el projecte
d’establiment.
El servei de regulació d’estacionament a la via pública té per objecte
materialitzar les polítiques de mobilitat sostenible relacionades amb l’ocupació
de l’espai públic pel vehicle privat, racionalitzant i intentant donar resposta a
cada motivació de la demanda: aparcaments relacionats amb les compres i
activitats comercials, i aparcaments relacionats amb la càrrega i descàrrega.
El mètode que es porta a terme per a aconseguir aquest propòsit consisteix en
controlar i regular el temps que els vehicles es troben ocupant una plaça en les
àrees establertes. Les àrees d’estacionament regulat, autoritzades per
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, donen servei a la mobilitat de la ciutat,
ordenant un bé escàs com és l’estacionament a la calçada.
En data 9 de maig de 2022 mitjançant decret núm. 2022LLDR000764 es va
iniciar l'expedient per l’aprovació del Reglament del servei públic
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d’estacionament regulat de vehicles en zones amb limitació i control horari del
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.
Vist que s’ha portat a terme una consulta pública, prèvia a l’aprovació inicial de
l’esmentat reglament, d’acord amb els criteris que estableix l’article 133 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions públiques i aquesta consulta ha estat publicada al tauler
d’edictes d’aquesta corporació durant 15 dies hàbils (del 10 al 31 de maig de
2022) per tal que la ciutadania pogués fer arribar les seves opinions i/o
suggeriments al respecte.
Vistes les actes de la comissió d’estudi per a l’aprovació i redacció del
reglament de data 12 i 25 de maig i 2 de juny de 2022, que consten en el
present expedient.
L’article 4.1.a) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, reformada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
Govern Local i l’article 8.1.a) 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,
reconeix als municipis les potestats reglamentàries i d’autoorganització dins
l’esfera de les seves competències.
Atesa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que va aprovar el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, amb les seves successives modificacions i
disposicions complementàries, i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
es va aprovar el Reglament del patrimoni dels ens locals, confereixen als
municipis potestat reglamentària per regular els usos de les vies públiques i la
circulació de vehicles, amb subjecció als principis i normes contingudes en
aquestes disposicions.
De conformitat al que estableix el Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRL), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, els ens locals han d'acordar de manera expressa la creació del servei
públic local i procedir, si s'escau, a regular-lo per reglament abans de començar
a prestar-lo. Així mateix, han de determinar les modalitats de prestació i el
règim estatutari dels usuaris.
L’article 158 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) estableix que l’òrgan
competent de les entitats locals podran exercir la iniciativa per a l’establiment
de serveis de la seva competència als efectes de satisfer les necessitats de la
seva ciutadania.
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L’article 159 del ROAS indica el contingut mínim que ha de contenir un
expedient per la implantació d’un servei públic i concretament en el primer punt
s’exposa que la creació d’un servei s’instrumentarà mitjançant una memòria
justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim
jurídic de la prestació.
L’article 160 del ROAS estableix el procediment per a l’establiment de serveis i
estableix en el seu punt segon que el ple de la corporació, amb la resolució
prèvia dels suggeriments formulats, ha d’acordar l’establiment del servei, n’ha
d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament que el regula i ha de preveure
els efectes econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost.
Vist que en data 25 de maig de 2022, mitjançant decret número
2022LLDR000883 s’acordà incoar expedient administratiu per procedir a
l’establiment del servei públic d’estacionament regulat amb limitació horària a
l’espai públic “zona blava + DUM” al municipi de Sant Vicenç dels Horts.
Atès que la documentació que integra l’esmentat expedient compleix amb les
determinacions que assenyala l’article 159 i 160 del ROAS.
Atès el que estableix l’art. 188.4 del ROAS que la facultat d’establir el sistema
de gestió dels serveis públics correspon a les entitats locals, en exercici de la
seva potestat organitzativa, malgrat els serveis a que es refereix l’article 189
del mateix Reglament i el que s’estableixi, en el seu cas, a la legislació
sectorial. Atès que el servei públic d’estacionament regulat amb limitació
horària a l’espai públic “zona blava + DUM” no es troba dins dels supòsits
especificats al l’article 189 del ROAS.
Vist l’informe favorable del departament d’Intervenció de data 14 de juny de
2022, que consta dintre l’expedient.
Vist l’informe del Cap de Mobilitat i Transport Urbà de data 7 de juny de 2022,
que consta dintre de l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment l’establiment del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles en zones amb limitació i control horari del
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, el seu reglament d’ús i el projecte
d’establiment.
Segon. Sotmetre a informació pública, el present acord pel termini de trenta
dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
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Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i audiència als interessats, el reglament i el projecte
d’implantació del servei públic d’estacionament regulat de vehicles en zones
amb limitació i control horari del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts que
ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de
cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació i a trametre la
mateixa/el mateix 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.
Quart. Notificar el present acord al departament de policia local, urbanisme,
economia i hisenda, i a les persones designades com a membres de la
comissió d'estudi.
7.0.2 Aprovació del conveni de col·laboració relatiu a l'aplicació del
sistema metropolità de tarifació social a les persones de 60 a 64 anys
empadronades al municipi de Sant Vicenç dels Horts. (CVIA2022000002)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=8226
corresponent al minut 22:17:32 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: CVIA2022000002 Conveni de col·laboració relatiu a
l'aplicació del sistema metropolità de tarifació social a les persones de 60 a 64
anys empadronades al municipi de Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat: Aprovació del conveni de col·laboració relatiu a l'aplicació
del sistema metropolità de tarifació social a les persones de 60 a 64 anys
empadronades al municipi de Sant Vicenç dels Horts.
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració
entre les parts signatàries, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i aquest
Ajuntament, amb motiu de l’ampliació del Sistema Metropolità de Tarifació
Social vigent a les persones de 60 a 64 anys empadronades a Sant Vicenç dels
Horts, així com les obligacions econòmiques i el marc de finançament que se’n
deriven.
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda la competència sobre
els serveis de transport públic col·lectiu urbà de viatgers que discorren
íntegrament pels municipis del seu àmbit territorial, entre els quals figura el
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municipi de Sant Vicenç dels Horts, de conformitat amb l’article 14.B de la Llei
31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Vist l’Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del
transport, aprovada definitivament en el Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona en sessió celebrada el 22 de febrer de 2022,
d’acord amb allò establert a l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).
Atès que les Administracions Públiques poden subscriure convenis de
col·laboració en el marc de les previsions legals que regulen els principis que
han de presidir les relacions interadministratives, contingudes fonamentalment
al Títol Preliminar i a l’article 47 i següents de la Llei 40/2015 d’ 1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, al Capítol II del Títol VIII de la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques
de Catalunya, a l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, a l’art. 144 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i a l’art. 303 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Vist la memòria justificativa emesa pel tècnic municipal de Mobilitat respecte la
necessitat i conveniència d’aprovar el present conveni de col·laboració i el
caràcter no contractual de l’activitat, que s’adjunta a l’expedient, en compliment
de l’article 111 e la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
e les administracions públiques de Catalunya, així com l’article 47 a 53 e la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Atès la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant
l’administració pública serveix amb l’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 e Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la possibilitat
els 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 el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, e 13 de juny (ROAS), en el 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 e 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
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l’exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres 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 del conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per
aquests documents i relacionades a l’article 49 e la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació concordant.
La minuta del conveni correspon a l’import inicialment previst de 4.971,84 €,
com a cost de l’actuació que correspon a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts pels exercicis 2022 i 2023, que serà a càrrec de l’aplicació pressupostària
122 942 764 Mobilitat: Conveni AMB càrrega elèctrica/Transport del pressupost
ordinari de despeses de la corporació.
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 la memòria justificativa emesa pel tècnic de mobilitat que consta a
l’expedient.
Vist l’informe d’Intervenció que s’acompanya a l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona relatiu a l'aplicació del sistema
metropolità de tarifació social a les persones de 60 a 64 anys empadronades al
municipi de Sant Vicenç dels Horts, tot això d’acord amb el text de la minuta del
conveni que s’adjunta a l’acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 4.971,84 €, com a
cost de l’actuació que correspon a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pels
exercicis 2022 i 2023, que serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 122 942
764 Mobilitat: Conveni AMB càrrega elèctrica/Transport del pressupost ordinari
de despeses de la corporació.
Tercer.- Notificar aquesta Resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
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 del text del conveni en tots els seus
termes que, per aplicació del que disposa a l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de
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3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per
part dels legals representants de les entitats participants.
Quart.- Comunicar el present acord al Departament d’Hisenda i Economia.
8.0.0 SALUT PÚBLICA
8.0.1 Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts i el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya, per a l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació
d’animals de companyia. (G0362018000015).
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=8909
corresponent al minut 22:25:55

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: G0362018000015 Conveni de col·laboració amb el
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
Tràmit relacionat: Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya, per a l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació d’animals
de companyia.
En data 6 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local, aprovà el conveni entre
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell de Col·legis de Catalunya
per l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació d’animals de companyia.
En data 19 de juliol de 2018, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, va ratificar l’acord de Junta de Govern de data 6 de juliol de 2018, i
va aprovar el Conveni per l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació
d’animals de companyia (AIAC).
En data 1 d’agost de 2018, es va signar el conveni entre les dues parts,
establint-se tal i com consta a la clàusula cinquena del mateix, una vigència
des de la signatura del conveni, per un termini de quatre anys, i que es pot
prorrogar fins a un màxim de quatre anys més, sense que la vigència total del
conveni i les prorrogues, no superi els 8 anys, sempre i quan les dues parts ho
acordin per unanimitat en qualsevol moment abans de la finalització del termini
de la vigència del conveni.
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Vist que data 1 de juny de 2022, la tècnica de Salut Pública, emet informe núm.
IF220530GBA.
Vist l’informe favorable de la interventora municipal, de data 9 de juny de 2022,
que consta a l’expedient.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer. Aprovar la pròrroga per 4 anys del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya, per a l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació d’animals
de companyia.
Segon. Autoritzar i aprovar la despesa per un import de 432,67 € per anualitat,
a càrrec de la partida 22 230 311 48100 Salut: Consell Col·legis Veterinaris de
Catalunya (AIAC).
Tercer. Facultar a la Sra. Maria Peláez Moreno, quarta tinenta d’Alcaldia,
perquè en nom i representació de la Corporació signi els documents que siguin
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.
Quart. Notificar aquesta Resolució al Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya.
Cinquè. Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció.

9.0.0 ECONOMIA I HISENDA
9.0.1 Aprovació de l’expedient número 5 de
pressupostaries per a l'exercici 2022. (EC102022000009)

modificacions

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=9009
corresponent al minut 22:30:35 h

A l’inici es realitza una esmena al text del dictamen al Ple, seguidament el
president posa a votació l’esmentada esmena i el Ple per unanimitat de tots els
seus membres presents acorda aprovar-la
Posteriorment, 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: EC102022000009 Expedient número 5 de modificacions
pressupostaries per a l'exercici 2022.
Tràmit relacionat: Aprovació de l’expedient número 5 de modificacions
pressupostaries per a 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
modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i finançat amb baixes
d’altres aplicacions pressupostàries de despeses.
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.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
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Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 5 de modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari i finançat amb baixes
d’altres aplicacions pressupostàries, segons el següent detall:
Orgàni
c
234

Aplicació
234-924-48101
234-924-48102
234-924-48103
234-924-48104
234-924-48105
234-924-48106
234-924-48107
234-924-48108
234-924-48109
234-924-481010
234-924-481011

Descripció despesa
Conveni AAVV El Trèvol
Conveni AAVV Can Costa
Conveni AAVV El Turó
Conveni AAVV Grup Llinàs
Conveni AAVV Font del Llargarut
Conveni AAVV La Guardia
Conveni AAVV La Vinyala i Poble Nou
Conveni AAVV Sant Antoni
Conveni AAVV Sant Josep
Conveni AAVV Sant Roc
Conveni AAVV Vila Vella
Total

CIF entitat

Import

G59306084
G58254749
G58584731
G67473603
G58197419
G08990855
G58922188
G58227398
G62264650
G58232414
G59574921

3.623,40
4.499,44
3.623,40
3.623,40
3.789,33
3.623,40
3.623,40
4.108,21
3.839,18
3.623,40
3.623,40
41.599,96

Baixa de Crèdits:
Orgànic
234

Aplicació
234-924-48100

Descripció despesa

Import

Participació. Subvencions AAVV

41.599,96

Segon.- Publicar aquets 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
modificacions de crèdit núm. 5 mitjançant crèdit extraordinari
9.0.2 Aprovació de l’expedient número 6 de
pressupostaries de l'exercici 2022. (EC102022000010).

modificacions

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: EC102022000010 Expedient número 6 de modificacions
pressupostaries de l'exercici 2022.
Tràmit relacionat: Aprovació de l’expedient número 6 de modificacions
pressupostaries 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
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interessos de l'Ajuntament i tenint present que aquestes despeses no disposen
de consignació pressupostària, sent necessària la tramitació d'un expedient de
modificació del pressupost mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari,
finançat amb operacions de crèdit i baixes d’altres aplicacions pressupostàries,
respectivament.
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.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 6 de modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari i
finançat amb operacions de crèdit i baixes d’altres aplicacions pressupostàries,
respectivament, segons el següent detall:
Expedient de suplement de crèdit:
Concepte
Import
Adquisició 6 habitatges c/ 718.000

Justificació
Ampliació del fons social municipal
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Barcelona 302

d’habitatges que recull el Reglament
municipal d’adjudicació dels habitatges
per a emergències econòmiques i
socials del municipi.

Aplicació pressupostària de la despesa:
2022-412-933-622 Habitatge.
Projecte 202141201 Adquisició habitatges d’emergència social
Finançament:
Operació de crèdit mitjançant el Programa de Crèdit Local de la Diputació de
Barcelona.
Expedient de crèdit extraordinari:
Orgàni Aplicaci
Descripció
c
ó
despesa
120
120-132- Adquisició
624
Vehicle

Import
12.403,3
6

Codi
projecte
20221200
1

Nom
Projecte
Adquisició
Toyota 3757KRN

Finançament:
Baixa de Crèdits:
Orgàni Aplicació
Descripció despesa
Import
c
120
120-132- Policia Local: Renting 12.403,36
204
Vehicles
Segon.- Publicar aquests 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
modificacions de crèdit núm. 6 mitjançant Suplement de crèdit i Crèdit
extraordinari
10.0.0 EDUCACIÓ
10.0.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament
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d’ensenyament per la creació de l’oficina municipal d’escolarització a
Sant Vicenç dels Horts. (CVIA2022000003)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=10640
corresponent al minut 22:57:46 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: CVIA2022000003 Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el departament d’ensenyament per la creació de l’oficina municipal
d’escolarització a Sant Vicenç dels Horts.
Tràmit relacionat: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament
d’ensenyament per la creació de l’oficina municipal d’escolarització a Sant
Vicenç dels Horts.
Atès que a l’any 2007 es va signar el primer conveni per a la creació d'una
Oficina municipal d’escolarització a Sant Vicenç dels Horts, amb l’objectiu de
col·laborar en els processos de preinscripció i matrícula amb el departament
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la inspecció i
centres educatius.
Atès que l’article 46.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu
que l’Administració educativa i l’Administració local poden acordar la creació
d’una Oficina Municipal d’Escolarització.
Atès que l’article 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix
que les sol·licituds d’admissió dels alumnes en el període ordinari de
preinscripció es poden presentar, entre altres llocs, a l’Oficina Municipal
d’Escolarització per tal que les gestioni.
Atès que les Oficines Municipal d’Escolarització (OME) tenen les funcions
establertes per la normativa que regula el procediment vigent d'admissió en els
centres del Servei d’Educació de Catalunya, que inclouen tasques de gestió,
informació i acompanyament a les famílies.
Atès l’aprovació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de
l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei
d'Educació de Catalunya preveu una major implicació del món local i
aprofundeix en les funcions de les OME i n’afegeix de noves per afavorir la
distribució equilibrada de l’alumnat.
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Vist que la proposta del nou conveni preveu que la seva signatura podrà
comportar obligacions econòmiques al Departament d'Educació en funció de la
disponibilitat pressupostària.
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.
Vist l’informe emès pel cap d’educació en data 15 de juny de 2022, del que es
desprèn la urgència del present acord.
Atesa la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant
l’administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua
d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l’article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la
possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes
d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.
Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els
convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de
l’exercici de les competències de les administracions, organismes o entitats
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per
llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les
administracions implicades.
De conformitat amb el que disposa d’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic que regula els encàrrecs de gestió entre
diferents administracions.
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.
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El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament
d’ensenyament per la creació de l’oficina municipal d’escolarització a Sant
Vicenç dels Horts, 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,
perquè en nom i representació de la Corporació signi els documents que siguin
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al departament d’ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, adjuntant-li amb la notificació un exemplar del
conveni que s’aprova per aquesta Resolució, el qual haurà de ser retornat pel
departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya a aquest
Ajuntament degudament formalitzats amb les signatures corresponents, 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 del conveni en tots els seus
termes, significant al citat Departament d’ensenyament de la Generalitat de
Catalunya que, per aplicació del que disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura
per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
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.
11.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS
11.0.1 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts x
Sant Vicenç, Cs i Sant Vicenç en Comú-Podem per l’adopció de mesures
urgents que millorin l’organització dels serveis socials, l’atenció a les
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persones del nostre municipi i accelerin la construcció de la residencia de
la gent gran. (M2412022000015)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=10906
corresponent al minut 23:02:12

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor
JUNTSxSVH-ERC-AM (8), Cs (2) i SVCP (2) i els 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: M2412022000015 Per l’adopció de mesures urgents que
millorin l’organització dels serveis socials, l’atenció a les persones del nostre
municipi i accelerin la construcció de la residencia de la gent gran.
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de
Junts x Sant Vicenç, Cs i Sant Vicenç en Comú-Podem per l’adopció de
mesures urgents que millorin l’organització dels serveis socials, l’atenció a les
persones del nostre municipi i accelerin la construcció de la residencia de la
gent gran.
Cada vegada més persones acudeixen a l'audiència pública o mitjançant el
contacte directe amb el representants públics i es queixen del temps d'espera i
de la resposta a les demandes que requereixen dels serveis socials de
l'ajuntament.
A moltes persones amb necessitat d'atenció urgent o no urgent, se'ls programa
la cita, de mitjana, a dos mesos vista. Període d’espera que va augmentant
constantment en el transcurs del temps.
Aquesta situació, aliena al treball que realitzen les/els professionals, és la
conseqüència d'una deficient organització del departament. Una organització
que és responsabilitat de l'equip de govern. Sense cap mena de dubte, amb les
mateixes treballadores/treballadors socials però amb un sistema organitzatiu
eficient, els serveis socials podrien prestar un millor servei a la ciutadania.
Un indicador de la degradació del departament de serveis socials és el fet que
en el període d'un any, 3 responsables del departament han marxat. Un altre
indicador és el que siguin les entitats del tercer sector les que estiguin assumint
la responsabilitat d'atenció a persones que els fan demandes la solució de les
quals correspon als serveis socials públics.
La conseqüència de no prioritzar l'atenció social, pilar bàsic del benestar social,
és que ens trobem en una situació d'extrema precarietat i de col·lapse
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inacceptable del Departament de serveis socials de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts que afecta principalment a les persones més vulnerables.
En diverses ocasions al llarg de la legislatura s'han constituït borses de treball
de treballadors/es socials, convocades amb caràcter urgent, perquè les
anteriors ja s’havien esgotat; un indicador més de la poca capacitat de
fidelització dels i les professionals que té aquest govern i de que alguna cosa
no funciona correctament. Aquesta inestabilitat provoca, a més, un deficient
servei a la ciutadania.
La lentitud a atorgar prestació del rebost i targetes moneder, i els errors amb
caràcter recurrent en el procés de licitació del SAD; són indicadors, també, de
la deficient organització del Departament de serveis socials.
Ens trobem a un any vista de la fi de la legislatura i contínua sense constituir-se
el Consell Municipal de Serveis Socials, tant reclamat per part de l'oposició i
per entitats del municipi.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
1. La creació urgent d'una oficina de primera atenció o cribratge, que
estableixi la urgència i/o doni resposta a la problemàtica de les persones
que acudeixin als serveis socials.
2. Establiment d'una oficina de suficiència, encarregada de realitzar els
tràmits burocràtics, tant rutinaris com de qualsevol altre tipus.
3. Distribució equitativa del treball entre els professionals.
4. Adaptació dels barems en la prestació de serveis i ajudes a les noves
realitats socials.
5. Constitució amb caràcter urgent del Consell Municipal de Serveis Socials
amb l'objectiu d'establir sinergies entre els membres que la componguin,
enriquint i dinamitzant els serveis socials amb les seves aportacions.
6. Comptar amb les aportacions de la resta de formacions polítiques, amb
representació en el ple, en la solució de la problemàtica del departament
de serveis socials.
7. Iniciar el procés de licitació per a la construcció immediata de la
residència de la tercera edat.
8. Donar trasllat a les entitats i associacions veïnals de Sant Vicenç dels
Horts, a Marea Básica de Sant Vicenç dels Horts, a la Taula d’igualtat, al
Consell Comarcal del Baix Llobregat i al Departament de Drets Socials
de la Generalitat de Catalunya.
11.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC-Sant
Vicenç en Positiu, la regidora no adscrita senyora Lidia Vargas González i
Sant Vicenç en Comú-Podem d’adhesió de l'Ajuntament de Sant Vicenç
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dels Horts a la "Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme, Mai Més".
(M2412022000016)
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=13235
corresponent al minut 23:41:01

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: M2412022000016 D’adhesió de l'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts a la "Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme, Mai
Més".
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal del
PSC-Sant Vicenç en Positiu, la regidora no adscrita, la senyora Lidia Vargas
González i Sant Vicenç en Comú-Podem d’adhesió de l'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts a la "Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme, Mai
Més".
La recuperació i defensa de la memòria històrica, es un deure indefugible de
les societats democràtiques. Recuperar i defensar, per sobre tot prevenir.
Perquè esdeveniments com la barbàrie nazi no es torni a repetir.
El projecte de “Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més”, te
aquest com a objectiu fonamental, recuperar els valors republicans, defensar la
memòria dels deportats i deportades espanyols i catalans, i sensibilitzar perquè
“mai més” es repeteixin situacions semblants.
I això fer-ho a partir de les experiències personals, de les històries de persones
de la localitat deportades als camps nazis. Son projectes “amb rostre” que han
d’aportar a la ciutadania i a la joventut la memòria que ha d’esdevenir
compromís.
L'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme
d'Espanya és una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un
grup d’antics deportats amb la finalitat de defensar els seus drets morals i
materials, donar-se suport mutu i endegar, en la mesura del què permetien les
circumstàncies polítiques, una tasca de divulgació de la seva tràgica
experiència. Actualment l’associació, la més antiga d'Espanya en el camp de la
preservació de la memòria del passat, compta amb més de 700 socis, repartits
per tot l’estat i també a altres països d'Europa i Amèrica. La seu de l’entitat és a
Barcelona, però té delegacions a Andalusia, Aragó, Madrid, País Basc,
Extremadura, Regió de Murcia i València. A nivell internacional, l'Amical ostenta
la representació espanyola a diferents Comitès Internacionals i manté estretes
relacions amb amicals dels diversos camps, a França i altres països, que han
permès la implicació en projectes d’abast europeu.
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La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la manca de
testimonis directes, apunta la necessitat d’endegar estratègies que vinculin les
experiències del passat amb reflexions sobre el present, especialment entre els
joves. La contínua vulneració dels Drets Humans, arreu del món, i els intents,
sovint malintencionats, de deformar el passat de lluita per les llibertats dels
republicans deportats, ens obliguen a treballar en la línia de l’anàlisi històrica i
del seu coneixement i reconeixement.
L’associació recull l’experiència personal de la deportació, l’exili, el pas pels
camps francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també
l’experiència, i la lluita per la República i els valors republicans de la igualtat, la
solidaritat i la fraternitat, en el gran marc de l’humanisme i la justícia social.
D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical, treballar per la
conservació de la memòria històrica de la deportació i treballar per a la
prevenció del feixisme i el projecte Amical que recull aquestes premisses:
MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I PREVENCIÓ DEL FEIXISME.
Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius de conservar
la memòria històrica de la deportació republicana, i prevenir i sensibilitzar
contra el feixisme, s’impulsen els projectes des del mon local, els projectes amb
rostre, a partir de les vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de
les seves experiències en el relat històric de l’exili i la deportació i es vol
comptar amb el suport del municipi, del seu ajuntament i de les entitats
cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i especialment amb la
participació dels centres de secundària.
Las accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que
contemplen entre altres: Projectes pedagògics; Xerrades i conferències; Cicle
de cinema sobre la deportació; Exposicions; La commemoració del Dia
Internacional de l’Holocaust; la celebració del dia dedicat a la memòria de la
deportació republicana o els viatges als camps.
Per a l’execució dels objectius i del projecte s’impulsa el projecte de Xarxa de
Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més.
Una Xarxa que a partir del món local, de les ciutats, i dels projectes amb rostre,
vol sumar municipis, entitats i centres educatius del país, que es coordinin amb
altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes d’Europa.
El Ple acorda l’adopció del següent:
ACORDS
Primer. Adherir-se a la Xarxa “Mai Més”, per a participar conjuntament amb
l’Amical de Mauthausen en la tasques de sensibilització, de divulgació, de
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prevenció i amb la recerca històrica dels deportats i deportades de la localitat,
amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques, especialment amb
el/els Centres de Secundària de la ciutat, i definir conjuntament un programa
d’activitats que faci de la nostra societat una societat més justa, solidària,
tolerant i lliure de feixisme.
Segon. Signar un conveni de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen i altres
camps per a l’impuls i desenvolupament de les activitats de la Xarxa Mai Més i
dels projectes de l’Amical.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Amical de Mauthausen i altres camps.

12.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA
13.0.0 PRECS I PREGUNTES
https://mediateca.svh.cat/watch?
id=Y2Y3MzVkYTgtNzI2My00NDBjLWJjYjItYjNkZjEwNTc1MWM1&start=17484
corresponent al minut 00:05:57

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

Vist i plau
L’alcalde
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