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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 9/2022
Caràcter: ordinària
Data: 21 de juliol de 2022
Horari: de 19:00:00 a 23:05:00 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
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.

S’ha excusat d’assistir-hi:
AGUSTÍN CERA RODRÍGUEZ
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Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

El  contingut  de  la  sessió  plenària,  amb  les  intervencions  dels  diferents 
membres  de  la  Corporació  Local  es  troba  recollit  a  la  videoacta  a  l’enllaç 
http://mediateca.svh.cat/ 

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

1.0.1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 22 de juny de 
2022

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=20 
corresponent al minut 19:00:20 h

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar l’acta anterior transcrita a tots els efectes 
legals.

1.0.1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 7 de juliol de 
2022

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=69 
corresponent al minut 19:01:09

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 ECONOMIA I HISENDA

2.0.1  Finalització  del  procediment  de comprovació  limitada  de l’Impost 
Sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana iniciat per 
acord del  Ple  de  l’Ajuntament  en sessió  de  data  22  de juliol  de  2021. 
(G0252016000006)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=93 
corresponent al minut 19:01:33

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

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=93
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=93
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=69
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=69
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=20
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=20
http://mediateca.svh.cat/
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Expedient número: G0252016000006 Aprovar l’atorgament del benefici fiscal 
de concessió potestativa consistent en un 50% de la quota íntegra de l’impost 
sobre  l’increment  de  valor  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  a  favor  del 
propietari que ho ha sol·licitat. 
Tràmit  relacionat:  Finalització  del  procediment  de  comprovació  limitada de 
l’Impost Sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana iniciat 
per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 22 de juliol de 2021. 

Mitjançant escriptura pública de data 14 de gener de 2016, formalitzada davant 
el notari senyor Juan Carlos Ollé Favaró, sota el número 37 del seu protocol, la 
mercantil PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA, amb NIF A08395162, transmet per 
compravenda  la  plena  propietat  de  l'immoble  amb  referència  cadastral 
7022301-DF1872C-0001/OI,  ubicat  al  municipi  de Sant  Vicenç dels  Horts,  a 
favor  de  la  mercantil  TA  TUNG PLATOS PRECOCINADOS,  SL,   amb NIF 
B61325148.

En data 25 de gener de 2016, la mercantil PRYSMIAN SPAIN, SA, presenta 
escrit davant l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, registrat d’entrada amb el 
número  2016001099,  sol·licitant  la  declaració  d’especial  interès  o  utilitat 
pública,  per  raó  del  foment  de  l’ocupació,  de  la  transmissió  efectuada, 
acompanyant  còpia  del  Pla  de  negoci  i  Projecte  d’inversió  que  l’empresa 
compradora TA TUNG PLATOS PRECOCINADOS, SL, va preparar en relació 
amb el trasllat de les seves activitats al municipi i sobre la justificació de creació 
d’ocupació neta.

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

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

A l'empara  de la  delegació  de  les  facultats  de  gestió  de  l'IIVTNU,  feta  per 
l'Ajuntament en favor de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveu 
l'art. 7.1 del  TRLHL, la Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) va 
dictar resolució en data 30 de juny de 2016, mitjançant la qual es va aprovar la  
liquidació de l’IIVTNU amb clau de cobrament 1192222-0000236283, amb una 
quota bonificada de 409.869,65.-€, que va ser notificada al subjecte passiu en 
data 13 de juliol de 2016.
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En data 17 de gener de 2017, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va signar 
un  conveni  amb  l’empresa  compradora,  la  mercantil  TA  TUNG  PLATOS 
PRECOCINADOS, SL, segons el qual:

L’Ajuntament assumia l’obligació de prestar el servei gratuït de preselecció de 
personal de la seva borsa de treball, així com a subministrar informació sobre 
les subvencions vigents en cada moment per a la contractació de persones 
desocupades.

La mercantil es comprometia a utilitzar el referit servei gratuït i a informar en tot 
moment  de  l’estat  de  les  ofertes  i  les  candidatures  que  es  gestionessin. 
L’empresa també es comprometia a complir amb el pla d’empresa presentat a 
l’Ajuntament en el moment en que es va presentar la sol·licitud de la bonificació 
potestativa de l’IIVTNU.

En  data  26  de  novembre  de  2019,  el  responsable  de  programes  del 
Departament de Promoció Econòmica emet informe segons el qual considera 
que no s’havien assolit parcialment els objectius que justificaven la declaració 
d’utilitat pública i interès general, aprovada el 18 de febrer de 2016, i proposa al 
Ple municipal que revisés l’esmentada declaració, així com la bonificació del 
50% de la quota de la liquidació de l’IIVTNU practicada.

En data 19 de desembre de 2019, Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament van 
informar que l’acord objecte d’aquest informe no comportava en cap cas una 
revisió o rectificació de l’acord adoptat pel ple celebrat el dia 18 de febrer de 
2016,  sinó  l’inici  de  les  actuacions  necessàries  per  comprovar  el  grau  de 
compliment dels objectius que van justificar la declaració d’interès especial  i 
utilitat pública i la conseqüent bonificació del 50% de la quota de l’IIVTNU.

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

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

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

En data 10 de gener de 2020 es va notificar a la mercantil TA TUNG PLATOS 
PRECOCINADOS, SL, l’inici del procediment, concedint-li un termini de 15 dies 
per tal de formular al·legacions.
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En data 20 de gener de 2020, la mercantil  PRYSMIAN CABLES SPAIN SA 
presenta  escrits  davant  l’ORGT,  registrats  d'entrada  amb  els  números 
2000023608, 2000023611 i 2000023612 (escrit  i  annexos 1  a 10), pel qual 
sol·licita la devolució de l'import ingressat en concepte la liquidació de l'IIVTNU 
amb clau de cobrament 1192222-0000236283,  al·legant  la no subjecció per 
manca d’increment de valor. Expedient amb referència número 1794045.  

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

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

En data 3 de febrer de 2020 i amb registre de sortida 2020001346, l’Ajuntament 
remet a aquest Organisme còpia de les al·legacions formulades per la mercantil 
TA TUNG PLATOS PRECOCINADOS, SL. Escrit registrat d’entrada en aquest 
Organisme en data 3 de febrer de 2020 amb el núm. 2000042815.

En data 4 de juny de 2020, el Cap de Promoció Econòmica i de la Ciutat emet  
informe  segons  el  qual  resulta  procedent  desestimar  l’al·legació  única 
presentada per l’empresa PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA.

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

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

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

En data 10 de novembre de 2020, la mercantil PRYSMIAN CABLES SPAIN, 
SA,  presenta  escrit  davant  l’Ajuntament,  registrat  d’entrada  amb  el  núm. 
2020022854, mitjançant el qual sol·licita una còpia completa de tot l’expedient 
administratiu núm. G0252016000006.
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En data 20 de novembre de 2020 l’Ajuntament va convocar a les esmentades 
empreses (PRYSMIAN a les 11:00 hores i TA TUNG a les 10:00 hores) en les 
dependències  del  departament  de  Promoció  Econòmica,  per  tal  de  poder 
examinar l’expedient tramitat i recollir la còpia de la documentació sol·licitada. 
Consta diligència de la compareixença a l’expedient.

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

En sessió del Ple de l’Ajuntament de data 22 de juliol de 2021, expedient núm.  
G0252016000006,  es va acordar el següent:

“Primer.-  Declarar  la  caducitat  del  procediment  de  comprovació  limitada,  
aprovada pel Ple en data 19 de desembre de 2019, i ordenar l'arxivament de  
les actuacions. 

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

Tercer.  Aprovar la proposta de liquidació provisional a PRYSMIAN CABLES  
SPAIN, SA, amb NIF A08395162 que es detalla a continuació:
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*S’adverteix a l’interessat que en les liquidacions que finalment s’aprovin,  per  
aplicació del que disposa l’article. 26.2 de la LGT, s’inclouran els interessos de  
demora  que  corresponguin,  aplicant  a  la  quota  tributària  diferencial  el  tipus 
d’interès de demora fixat legalment, respecte del període comprès entre el dia  
següent a la finalització del termini establert per al pagament en període voluntari  
de la liquidació objecte del present procediment (23 d’agost de 2016) fins a la  
data de l'aprovació de la liquidació provisional.

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

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

La  mercantil  PRYSMIAN  CABLES  SPAIN,  SA  va  presentar  al·legacions  a 
aquests acords en data 4 d’agost de 2021, en les què, sintèticament, s’oposa a 
la liquidació provisional  objecte d’aquest procediment,  en base als següents 
arguments:

Liquidació núm. 1406296-002

Finca cadastral
7022301-DF1872C-
0001/OI

Data meritament 14/01/2016
Valor cadastral any 2016 5.060.119,14.-€
Coeficient transmès: 100,00%
Base imposable/quota
Data 
adquisició

% valor prop
coef  x 
anys

base 
imposable

tipu
s

Quota

12/06/196
9

10
0

5.060.119,14.
-€

3,0  x 
20

3.036.071,48.
-€

27%
819.739,30.-
€

Bonificació  activitats  econòmiques  declarades  d’especial 
interès o utilitat social

0%

Import liquidació 1192222-0000236283
409.869,65.-
€

Quota tributària diferencial
409.869,65.-
€

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

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

Respecte a la primera de les al·legacions formulades per PRYSMIAN CABLES 
SPAIN, SA, el cap del Departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat va 
emetre informe en data 2 de desembre de 2021, en el què considera que no 
s’han assolit els objectius d’ocupació o facturació previstos en el pla d’empresa 
que es va presentar i, per tant, es proposa desestimar l’al·legació presentada.

Pel  que  fa  a  l’al·legació  d’inconstitucionalitat,  tant  de  la  liquidació  objecte 
d’aquest procediment com de la inicialment realitzada, cal posar de manifest  
que aquest motiu d’oposició ja va ser resolt per la Gerència de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en data 20 de gener de 2020, 
resolució  que  ha  esdevingut  ferma  en  tant  que  no  consta  que  hagi  estat  
recorreguda en temps i forma. 

En sessió del Ple de l’Ajuntament de data 23 de desembre de 2021, expedient  
núm. G0252016000006,  es va acordar el següent:

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

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

En data 3 de gener de 2022, registre d’entrada número E-2200001736, l’ORGT 
rep la notificació dels acords aprovats en sessió del Ple de l’Ajuntament de data 
23 de desembre de 2021.

A l'empara de la delegació de les facultats de gestió de l'IIVTNU, realitzada per 
l'Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveu 
l'art.  7.1 del  TRLHL, en data 22 d’abril  de 2021 la Cap del Servei de Tributs 



Ple 21/07/2022

Generals  i  Taxes  de  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de 
Barcelona  (ORGT)  emet  informe  en  relació  a  l’aprovació  de  la  liquidació 
sol·licitada  (Registre  d’entrada  a  l’Ajuntament  número  E2022010603),  que  a 
continuació es transcriu:

“Assumpte:  Impost  sobre  l'increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  
urbana

Dades de referència
Municipi: Sant Vicenç dels Horts
Subjecte passiu: PRYSMIAN CABLES SPAIN, SA.
NIF: A08395162
Referència cadastral: 7022301-DF1872C-0001/OI
Liquidació IIVTNU: 1192222-0000236283
Quota bonificada (50%): 409.869,65 €
Expedient Ajuntament: G0252016000006
Registre V15: 1043010

En data 3 de gener de 2022, i amb registre d’entrada número E-2200001736,  
l’Ajuntament  de Sant Vicenç dels Horts va notificar a aquest Organisme de  
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que, en sessió de data 23 de  
desembre de 2021, el  Ple de  l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts havia  
aprovat  una  resolució,  en  relació  a  l’expedient  número  G0252016000006,  
referent a l’atorgament d’un benefici fiscal en la quota íntegra de ’Impost sobre  
l’increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana,  mitjançant  la  qual 
s’acordava el següent:

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

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

En relació a l’aprovació de la liquidació sol·licitada, cal indicar que mitjançant  
Sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 d’octubre, s’han declarat  
inconstitucionals i nuls els  articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del  
Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes locals.  Aquesta  sentència  
determina, respecte de l’abast i efectes de la declaració d’inconstitucionalitat  
dels referits articles, el següent:
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"6. Alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad. Sobre  
la
presente  declaración  de  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  los  arts.  107.1,  
segundo
párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL cabe realizar las siguientes precisiones: 

A) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts.  
107.1,  segundo  párrafo,  107.2.a)  y  107.4  TRLHL  supone  su  expulsión  del  
ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la  
base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión  
de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y  
no  este  Tribunal)  el  que,  en  el  ejercicio  de  su  libertad  de  configuración  
normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el  
régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE  
puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los  
preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido  
más de cuatro años desde la publicación de la STC 59/2017 (“BOE” núm. 142,  
de 15 de junio). Como ya se recordó en la STC 126/2019, al  tratarse de un 
impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva  
de  ley  en  materia  tributaria  (arts.  31.3  y  133.1  y  2  CE)  como  medio  de  
preservar  tanto  la  unidad  del  ordenamiento  como  una  básica  igualdad  de  
posición de los contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de  
16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonomía local (arts. 137 y 140  
CE),  garantizando  con  ello  adicionalmente  la  suficiencia  financiera  de  las  
entidades locales exigida por el art.142 CE.

B)  Por  otro  lado,  no  pueden  considerarse  situaciones  susceptibles  de  ser  
revisadas  con  fundamento  en  la  presente  sentencia  aquellas  obligaciones  
tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma,  
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa  
juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos,  
tendrán  también  la  consideración  de  situaciones  consolidadas  (i)  las  
liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la  
fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación  
no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha."

En conseqüència, de conformitat amb el contingut de l’esmentada Sentència i  
atès  que  la  resolució  del  Ple  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  
mitjançant  la  qual  es  desestimaven  les  al·legacions formulades per  l’entitat  
PRISMYAN CABLE SPAIN,  SL,  i  així  mateix  es  notificava  aquest  acord  a  
l’Organisme  de  Gestió  Tributària  als  efectes  de  l’aprovació  de  la  liquidació  
corresponent,  es  va  produir  amb  posterioritat  al  26  d’octubre  de  2021,  no  
procedeix practicar cap liquidació en concepte d’Impost sobre l’increment de  
valor  dels terrenys de naturalesa urbana derivada de la referida resolució, en  
no resultar possible la determinació de la base imposable de l’Impost.
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Així mateix, es comunica a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que, en  
aplicació de la  referida sentència, tampoc serà possible comprovar o revisar  
aquest  Impost  respecte  del  fet  imposable  afectat  per  la  seva  resolució,  
tanmateix  sens perjudici del dret a liquidar d’aquesta Administració, en el seu  
moment i en relació al mateix fet imposable, si així ho preveiés la normativa  
aplicable o la jurisprudència del Tribunal Suprem, que recentment ha admès  
diversos recursos de cassació en  relació a l’abast de l’esmentada Sentència  
del Tribunal Constitucional 182/2021.

D’altra banda, s’indica que haurà de ser l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  
qui procedeixi a notificar a l’entitat interessada la finalització del procediment de  
comprovació que l’esmentat ajuntament va iniciar en data 29 de juliol de 2021  
en relació a l’expedient número G0252016000006.” 

Fonaments de dret  

L’article  115  de  la  Llei  General  Tributària  (LGT)  disposa  que  l’Administració 
tributària  podrà  comprovar  i  investigar  els  fets,  actes,  elements,  activitats, 
explotacions, valors i altres circumstàncies determinants de l’obligació tributària 
per verificar el compliment correcte de les normes aplicables a l’efecte.

D’altra banda, l’article 101 de la LGT, després de definir la liquidació tributària 
com  l’acte  resolutori  mitjançant  el  qual  l’òrgan  competent  de  l’Administració 
realitza les operacions de quantificació necessàries i determina l’import del deute 
tributari,  sense  que  l’Administració  tributària  estigui  obligada  a  ajustar  les 
liquidacions  a  les  dades  consignades  pels  obligats  tributaris  en  les 
autoliquidacions,  declaracions  o  comunicacions,  sol·licituds  o  qualsevol  altre 
document, classifica les liquidacions tributàries en dues categories, provisionals i 
definitives, i estableix que totes seran provisionals llevat aquelles que es dictin 
arran d’un procediment inspector complet o aquelles a les quals la normativa 
tributària els atorgui tal caràcter.

L'article 139 de la LGT determina que el procediment de comprovació limitada ha 
de finalitzar en qualsevol de les següents formes:

“1.  El  procedimiento  de  comprobación  limitada  terminará  de  alguna  de  las  
siguientes formas:

a) Por resolución expresa de la Administración tributaria, con el contenido al que  
se refiere el apartado siguiente.
b) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de  
esta ley sin que se haya notificado resolución expresa, sin que ello impida que la  
Administración tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del  
plazo de prescripción.

c)  Por  el  inicio  de  un  procedimiento  inspector  que  incluya  el  objeto  de  la  
comprobación limitada.
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2.  La  resolución  administrativa  que  ponga  fin  al  procedimiento  de  
comprobación limitada deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

a) Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito temporal objeto de la  
comprobación.

b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.

c) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.

d)  Liquidación provisional  o,  en  su  caso,  manifestación  expresa de que no  
procede  regularizar  la  situación  tributaria  como  consecuencia  de  la  
comprobación realizada.”

La Sentència del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 d’octubre, publicada 
en el BOE núm. 282 del 25 de novembre de 2021, ha declarat inconstitucionals 
i nuls els articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del TRLRHL. Aquesta 
sentència  determina,  respecte  de  l’abast  i  efectes  de  la  declaració 
d’inconstitucionalitat dels referits articles, el següent:

"6. Alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad. Sobre  
la  presente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts.  107.1,  
segundo  párrafo,  107.2.a)  y  107.4  TRLHL  cabe  realizar  las  siguientes  
precisiones: 

A) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts.  
107.1,  segundo  párrafo,  107.2.a)  y  107.4  TRLHL  supone  su  expulsión  del  
ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la  
base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión  
de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y  
no  este  Tribunal)  el  que,  en  el  ejercicio  de  su  libertad  de  configuración  
normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el  
régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE  
puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los  
preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido  
más de cuatro años desde la publicación de la STC 59/2017 (“BOE” núm. 142,  
de 15 de junio). Como ya se recordó en la STC 126/2019, al tratarse de un  
impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva  
de  ley  en  materia  tributaria  (arts.  31.3  y  133.1  y  2  CE)  como  medio  de  
preservar  tanto  la  unidad  del  ordenamiento  como  una  básica  igualdad  de  
posición de los contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de  
16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonomía local (arts. 137 y 140  
CE),  garantizando  con  ello  adicionalmente  la  suficiencia  financiera  de  las  
entidades locales exigida por el art. 142 CE. 

B)  Por  otro  lado,  no  pueden  considerarse  situaciones  susceptibles  de  ser  
revisadas  con  fundamento  en  la  presente  sentencia  aquellas  obligaciones  
tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma,  
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hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa  
juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos,  
tendrán  también  la  consideración  de  situaciones  consolidadas  (i)  las  
liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la  
fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación  
no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha." 

Tot i  que no s’ha acreditat el compliment dels objectius que van justificar la 
declaració d’especial  interès o utilitat  pública aprovats en sessió del  Ple de 
l’Ajuntament del dia 18 de febrer de 2016 per a la obtenció de la bonificació 
potestativa de l’IIVTNU objecte de comprovació limitada amb els documents 
aportats i incorporats a aquest expedient, i de conformitat amb l’informe emès 
per la Cap del Servei de Tributs Generals i  Taxes de l’ORGT, no procedeix 
practicar  liquidació  en concepte  d’IIVTNU derivada dels  acords  adoptats  en 
sessió del  Ple de l’Ajuntament de data 22 de juliol  de 2021,  en no resultar 
possible la determinació de la base imposable de l’impost.

La proposta de liquidació provisional de l’IIVTNU era la següent:
Liquidació núm. 1406296-002
Finca cadastral 7022301-DF1872C-0001/OI
Data meritament 14/01/2016
Valor cadastral any 2016 5.060.119,14.-€
Coeficient transmès: 100,00%
Base imposable/quota
Data 
adquisició

% valor prop
coef  x 
anys

base 
imposable

tipu
s

quota

12/06/196
9

10
0

5.060.119,14.
-€

3,0  x 
20

3.036.071,48.
-€

27%
819.739,30.-
€

Bonificació  activitats  econòmiques  declarades  d’especial 
interès o utilitat social

0%

Import liquidació 1192222-0000236283
409.869,65.-
€

Quota tributària diferencial
409.869,65.-
€

Interessos de demora*
Deute tributari*

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

El Ple acorda l’adopció del següent:
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ACORDS

Primer.-  Finalitzar el procediment de comprovació limitada iniciat per acord del 
Ple de la corporació en sessió de data 22 de juliol de 2021, per tal de verificar el 
compliment dels objectius  que van justificar la declaració d’especial interès o 
utilitat  pública  aprovats  en  el  ple  celebrat  el  dia  18  de febrer  de  2016 i  la 
conseqüent bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IIVTNU, atorgada a 
l’empresa Prysmian Spain SAU, i ordenar l'arxivament de les actuacions. 

Segon.- Deixar sense efecte la proposta de liquidació provisional a PRYSMIAN 
CABLES SPAIN, SA, amb NIF A08395162  que es detalla a continuació:
Liquidació núm. 1406296-002
Finca cadastral 7022301-DF1872C-0001/OI
Data meritament 14/01/2016
Valor cadastral any 2016 5.060.119,14.-€
Coeficient transmès: 100,00%
Base imposable/quota
Data 
adquisició

% valor prop
coef  x 
anys

base 
imposable

tipu
s

quota

12/06/196
9

10
0

5.060.119,14.
-€

3,0  x 
20

3.036.071,48.
-€

27%
819.739,30.-
€

Bonificació  activitats  econòmiques  declarades  d’especial 
interès o utilitat social

0%

Import liquidació 1192222-0000236283
409.869,65.-
€

Quota tributària diferencial
409.869,65.-
€

Interessos de demora*
Deute tributari*

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

Tercer.-   Comunicar  aquest  acord  a PRYSMIAN CABLES SPAIN,  SA i  a 
l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

2.0.2  Aprovació  inicial  de  l'expedient  número  7  de  modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2022.(EC102022000012)
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per 18 vots a favor PSC-SVP 
(8), JUNTSxSVH-ERC-AM (7), Cs (2) i la regidora no adscrita (1) i els vots en 
contra de SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals.

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=2791 
corresponent al minut 19:46:31 h

Expedient número: EC102022000012 Expedient número 7 de modificacions 
pressupostaries de l'exercici 2022. 
Tràmit relacionat: Aprovació inicial de l'expedient número 7 de modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2022.

Atès la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i no poden 
ser  ajornades fins  el  proper  exercici  sense produir  un  greu afebliment  dels 
interessos de l'Ajuntament i tenint present que aquestes despeses no disposen 
de consignació pressupostària, sent necessària la tramitació d'un expedient de 
modificació del pressupost mitjançant  Transferència de crèdit i  Suplement de 
Crèdit  amb  càrrec  al  Romanent  líquid  de  tresoreria  de  la  liquidació  del 
pressupost 2021.  

FONAMENTS DE DRET

La normativa jurídica està recollida fonamentalment  als  articles 172 a 182 i 
disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text  refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, als 
articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990 i  als articles 8 al 17 de les bases 
d’execució del pressupost 2022. 

A  l'expedient  s'ha  d'especificar  l’aplicació  pressupostària  concreta  que  s'ha 
d'incrementar o crear i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat.

El finançament del crèdit extraordinari o de suplement es pot finançar a càrrec 
del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre 
els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes 
de crèdits de despeses d'altres aplicacions pressupostàries no compromeses 
del  pressupost  vigent,  les  dotacions  de  les  quals  s'estimin  reduïbles  sense 
pertorbació del respectiu servei.

Tanmateix,  a  l'expedient  s'ha  d'acreditar  que  els  ingressos  previstos  en  el 
pressupost s'han fet amb normalitat, tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.

L’aprovació d’aquest expedient és competència del Ple de la corporació i són 
d’aplicació  les  mateixes  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat 
previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=2791
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=2791
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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. 7 de modificació de crèdits del 
pressupost  de despeses de l’exercici  2022,  mitjançant  Suplement  de  crèdit, 
finançat  amb romanent  positiu  de  tresoreria  de  la  liquidació  del  pressupost 
2021, i de transferència de crèdit entre aplicacions del pressupost 2022, segons 
el següent detall:

Suplement de crèdit
Partides de despeses:
Exe Org Prog Eco Descripció Import €
2022 410 342 22706 Esports: treballs tècnics 25.289,83

Total suplement de crèdit 25.289,83
Finançament:
Exe Org Eco Descripció Import €
2022 110 87000 Romanents per a despeses generals liquidació 2021 25.589,83

Transferències de crèdit
Aplicacions que disminueixen
Exe Org Prog Eco Descripció Import €
2022 411 337 629 Joventut i Infància: festival de música jove 23.000,00

Total 23.000,00
Aplicacions que s’incrementen
Exe Org Prog Eco Descripció Import €
2022 411 924 22706 Joventut i Infància: festival de música jove 23.000,00

Total 23.000,00

Segon.- Donar de baixa el projecte d’inversions codi: 202241101.

Tercer.-  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.

Quart.- 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. 7 mitjançant Suplement de crèdit, finançat amb 
romanent  positiu  de  tresoreria  de  la  liquidació  del  pressupost  2021,  i  de 
transferència de crèdit entre aplicacions del pressupost 2022.



Ple 21/07/2022

2.0.3 Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 
24 reguladora del preu públic per prestació de serveis a l'escola Bressol 
Municipal el Petit Mamut per l'exercici 2022. (EC072022000006)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=4072 
corresponent al minut 20:07:52 h 

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

Expedient número: EC072022000006 Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora 
del preu públic per prestació de serveis a l'escola Bressol Municipal el Petit 
Mamut per l'exercici 2022.
Tràmit  relacionat: Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l'Ordenança 
Fiscal núm. 24 reguladora del preu públic per prestació de serveis a l'escola 
Bressol Municipal el Petit Mamut per l'exercici 2022.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  estableix  en  els  seus  articles  15  a  19  el 
procediment  per  a  l’aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals 
reguladores dels tributs locals.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així  mateix,  la  Disposició  addicional  quarta,  apartat  3,  de  la  Llei  General 
Tributària,  i   l’article 12   del text refós de la Llei  reguladora de les Hisendes 
Locals  possibiliten que les Entitats  locals adaptin  l’aplicació  de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les  modificacions  que  s’escaiguin,   una  Ordenança  General,  redactada  a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les 
Bases del Règim Local.

En aquest sentit,  les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals  municipals  obeeixen,  al  compliment  de  les  previsions  normatives 
esmentades anteriorment.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=4072
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=4072
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Vistos els informes del departament d’Educació, i la interventora municipal, que 
s’adjunten al present acord.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 24 
reguladora  del  preu  públic  per  la  prestació  de  serveis  a  l'escola  bressol 
Municipal Petit Mamut per l’exercici 2022. 

La redacció de l’article modificat és la següent:

Article 6. Quotes de tarifació social

Les  quotes  del  servei  bàsic  d'educació  i  al  servei  del  menjador  de  les  escoles  bressol 
municipals, seran variables d'acord amb el nivell de renda familiar i el nombre total de membres 
del  nucli  familiar.  En aquest  sentit  els conceptes nucli  familiar i  nivell  de renda familiar  es  
defineixen de la següent manera:

·  Nucli familiar.  Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare la mare, 
el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25  
anys que convisquin al mateix domicili  en el moment de formalitzar la matrícula, o germans 
majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. No es consideraran membres del 
nucli familiar els avis o altres parents tot i que convisquin al domicili de l’infant.

En el cas de divorci  o separació dels pares no es considerarà membre computable qui  no 
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre computable 
la nova parella si conviu al domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput de la 
renda familiar.

·  Renda  familiar.  Per  tal  de  determinar  la  capacitat  econòmica  del  nucli  familiar  es 
consideraran els ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests 
s’obtindran de la suma de les bases imposables general i base imposable de l'estalvi de la 
declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres del nucli familiar. En cas de 
no autoritzar la consulta de les dades de tots els membres s’aplicarà la quota més elevada.

En cas que la renda del nucli familiar al llarg del curs tingui un canvi  econòmic substancial  
(situacions d’atur, finalització de presentacions econòmiques, etc.), es podrà sol·licitar la revisió 
del  tram de tarifació que és d’aplicació per determinar el preu.  Per això s’haurà d’acreditar 
documentalment  aquesta  nova  situació  econòmica,  per  tal  de  que  la  nova  situació  sigui 
valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar serà la que determini 
l’Ajuntament.  En  tot  cas  serà  aquest  qui  establirà  la  idoneïtat  o  no  de  la  documentació 
presentada.

En  aquest  sentit  es  considera  canvi  substancial  el  que  es  produeix  quan  es  doni  una 
reducció/increment d’un 10% dels ingressos totals familiars. Pel que fa a les revisions de la 
quota motivada per canvis substancials, si la documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes 
i de la comprovació se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació 
del servei bàsic d’educació i/o menjador fix del mes següent. Si la documentació es presenta 
entre el 11 i final de mes, els possibles canvis l’aplicaran el segon mes següent.
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D’altra banda si l’Ajuntament detecta possibles canvis de situació de renda familiar podrà iniciar  
d’ofici  un  procés  de  revisió  sol·licitant  la  documentació  necessària  als  membres  del  nucli  
familiar per tal de valorar de nou la seva situació econòmica.
1. Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides

Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides per a families de i0 i i1

Membr
es  nucli 
familiar

Menor  o 
igual a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903
             23.9

04

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692
Única 
quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Drets d'inscripció/reserva de plaça per a totes les famílies de i2: sense cost

Quota de material i sortides per a totes les famílies de i2: 40,00 € (única quota)

2. Serveis bàsics d'educació ( de 9 a 12 h i de 15 a 17 h)

Serveis bàsic d’educació per a familias de i0 i i1:

Membr
es  nucli 
familiar

Menor  o 
igual a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692
Quota 
mensua
l per 10 
mesos, 
de 
setembr
e a juny 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Serveis bàsics d'educació per a famílies de i2: sense cost

3. Servei de menjador fix per a totes les famílies (i0, i1 i i2):

Membr
es  nucli 
familiar

Menor  o 
igual a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239
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5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692
Quota 
diària 
dinar 
+beren
ar fix 4,85 € 6,50 € 7,50 € 8,65 €

4. Casal d’estiu del mes de juliol per a totes les famílies (i0, i1 i i2):

Membr
es  nucli 
familiar

Menor  o 
igual a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692

Quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Es podrà fraccionar l'assistència al casal d’estiu per les tres setmanes de durada de l'activitat si 
la família amb fill  o filla  matriculada al  centre només volgués fer ús del servei  una o dues 
setmanes

Servei acollida una hora diària fixa (matí abans de les 9h o tarda a 
partir de les 17h)

32,50

Acollida esporàdica 5,20
Menjador diari esporàdic 9,80

Es modifica el número de l’article 9, que passa a ser el número 10.

El text del nou article 9. es el següent:

Article 9. Obligació de pagament

1.-  L’obligació  de  pagament  neix  des del  moment  de  la  formalització  de  la 
matrícula. Per als infants matriculats a Infantil 0 i 1, la quota de Serveis bàsica 
d’educació tindrà periodicitat mensual per tal de facilitar el pagament fraccionat 
del preu total del servei. S’entén que les famílies adquireixen el compromís de 
pagament  íntegre  de les 11 quotes  mensuals d’escolarització  del  curs (o  a 
partir  del  mes  d’incorporació  de  l’infant  a  l’escola)  corresponents  al 
fraccionament del preu del conjunt del curs escolar (de setembre a juliol).

Per  als  infants  matriculats  a  Infantil  2,  la  quota la  quota  de Serveis  bàsica 
d’educació serà gratuïta de setembre a juny,  però hauran d’abonar la quota 
mensual del mes de juliol corresponent a l’activitat d’estiu. 
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2.- Per als infants matriculats a Infantil 0 i 1, la quota de “Material i sortides” es 
farà en un sol pagament anual.
 
Per als infants matriculats a Infantil 2, la quota de quota de “Material i sortides” 
es farà en un sol pagament anual.

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així  com el text íntegre de l’ordenança fiscal modificada 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’ordenança fiscal, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals aprovar per Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats.

Tercer. Suspendre el cobrament dels preus públics a les famílies de l’alumnat 
d’infantil 2 fins l’aprovació definitiva de l’ordenança.

2.0.4  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  núm.  24 
reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per 
la prestació de serveis a l'escola bressol Municipal l'Alegria per l’exercici 
2022. (EC072022000007)

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

Expedient número: EC072022000007 Ordenança núm. 24 reguladora de la 
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació de serveis a 
l'escola bressol Municipal l'Alegria per l’exercici 2022.
Tràmit relacionat: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança núm. 
24 reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la 
prestació de serveis a l'escola bressol Municipal l'Alegria per l’exercici 2022.

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  20.6  del  Text  refós  de  la  llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del servei públic
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L’article  4.1.a)  de la Llei  7/1985 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.

De conformitat amb allò que disposen els articles 22.d), 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 
Règim Local de Catalunya.

De conformitat amb allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985 Reguladora 
de las Bases de Règim Local.

Vistos els informes del departament d’Educació, i la Intervenció Municipal que i 
consten a l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  núm.  24 
reguladora  de  la  prestació  patrimonial  de  caràcter  públic  no  tributari  per  la 
prestació de serveis a l'escola bressol Municipal l'Alegria per l’exercici 2022. 

La redacció de l’article modificat és la següent:

Article 4. Tarifes 

1. Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són les 
que es detallen seguidament:

Quotes de tarifació social

Les quotes  del  servei  bàsic  d'educació  i  al  servei  del  menjador  de l’escola  bressol,  seran 
variables d'acord amb el nivell de renda familiar i el nombre total de membres del nucli familiar. 
En  aquest  sentit  els  conceptes  nucli  familiar  i  nivell  de  renda familiar  es  defineixen  de  la  
següent manera:

·  Nucli familiar.  Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare la mare, 
el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25  
anys que convisquin al mateix domicili  en el moment de formalitzar la matrícula, o germans 
majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. No es consideraran membres del 
nucli familiar els avis o altres parents tot i que convisquin al domicili de l’infant.

En el cas de divorci  o separació dels pares no es considerarà membre computable qui  no 
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre computable 
la nova parella si conviu al domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput de la 
renda familiar.
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·  Renda  familiar.  Per  tal  de  determinar  la  capacitat  econòmica  del  nucli  familiar  es 
consideraran els ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests 
s’obtindran de la suma de les bases imposables general i base imposable de l'estalvi de la 
declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres del nucli familiar. En cas de 
no autoritzar la consulta de les dades de tots els membres s’aplicarà la quota més elevada.

En cas que la renda del nucli familiar al llarg del curs tingui un canvi  econòmic substancial  
(situacions d’atur, finalització de presentacions econòmiques, etc.), es podrà sol·licitar la revisió 
del  tram de tarifació que és d’aplicació per determinar el preu.  Per això s’haurà d’acreditar 
documentalment  aquesta  nova  situació  econòmica,  per  tal  de  que  la  nova  situació  sigui 
valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar serà la que determini 
l’Ajuntament.  En  tot  cas  serà  aquest  qui  establirà  la  idoneïtat  o  no  de  la  documentació 
presentada.

En  aquest  sentit  es  considera  canvi  substancial  el  que  es  produeix  quan  es  doni  una 
reducció/increment d’un 10% dels ingressos totals familiars. Pel que fa a les revisions de la 
quota motivada per canvis substancials, si la documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes 
i de la comprovació se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació 
del servei bàsic d’educació i/o menjador fix del mes següent. Si la documentació es presenta 
entre el 11 i final de mes, els possibles canvis l’aplicaran el segon mes següent.

D’altra banda si l’Ajuntament detecta possibles canvis de situació de renda familiar podrà iniciar  
d’ofici  un  procés  de  revisió  sol·licitant  la  documentació  necessària  als  membres  del  nucli  
familiar per tal de valorar de nou la seva situació econòmica.

1. Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides

Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides per a families de i0 i i1

Membr
es  nucli 
familiar

Menor  o 
igual a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903
             23.9

04

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692
Única 
quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Drets d'inscripció/reserva de plaça per a totes les famílies de i2: sense cost

Quota de material i sortides per a totes les famílies de i2: 40,00 € (única quota)

2. Serveis bàsics d'educació ( de 9 a 12 h i de 15 a 17 h)

Serveis bàsic d’educació per a familias de i0 i i1:

Membr
es  nucli 
familiar

Menor  o 
igual a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904
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3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692
Quota 
mensua
l per 10 
mesos, 
de 
setembr
e a juny 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Serveis bàsics d'educació per a famílies de i2: sense cost

3. Servei de menjador fix per a totes les famílies (i0, i1 i i2):

Membr
es  nucli 
familiar

Menor  o 
igual a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692
Quota 
diària 
dinar 
+beren
ar fix 4,85 € 6,50 € 7,50 € 8,65 €

4. Casal d’estiu del mes de juliol per a totes les famílies (i0, i1 i i2):

Membr
es  nucli 
familiar

Menor  o 
igual a De a De a De a De a Més de 

2 7.968 7.969 - 11.952 11.953 - 15.935 15.936 - 19.919 19.920 - 23.903 23.904

3 10.464 10.465 - 15.696 15.697 - 20.928 20.929 - 26.160 26.161 - 31.392 31.393

4 12.413 12.414 - 18.619 18.620 - 24.825 24.826 - 31.032 31.033 - 37.238 37.239

5 13.810 13.811 - 20.716 20.717 - 27.621 27.622 - 34.526 34.527 - 41.431 41.432

6 15.701 15.702 - 23.552 23.553 - 31.402 31.403 - 39.253 39.254 - 47.103 47.104

7 17.230 17.231 - 25.845 25.846 - 34.460 34.461 - 43.075 43.076 - 51.691 51.692

Quota 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Es podrà fraccionar l'assistència al casal d’estiu per les tres setmanes de durada de l'activitat si 
la família amb fill  o filla  matriculada al  centre només volgués fer ús del servei  una o dues 
setmanes

Servei acollida una hora diària fixa (matí abans de les 9h o tarda a 
partir de les 17h)

32,50

Acollida esporàdica 5,20
Menjador diari esporàdic 9,80
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El text del nou article 6 és el següent:

Article 6. Obligació de pagament

1.-  L’obligació  de  pagament  neix  des del  moment  de  la  formalització  de  la 
matrícula. Per als infants matriculats a Infantil 0 i 1, la quota de Serveis bàsica 
d’educació tindrà periodicitat mensual per tal de facilitar el pagament fraccionat 
del preu total del servei. S’entén que les famílies adquireixen el compromís de 
pagament  íntegre  de les 11 quotes  mensuals d’escolarització  del  curs (o  a 
partir  del  mes  d’incorporació  de  l’infant  a  l’escola)  corresponents  al 
fraccionament del preu del conjunt del curs escolar (de setembre a juliol).

Per  als  infants  matriculats  a  Infantil  2,  la  quota la  quota  de Serveis  bàsica 
d’educació serà gratuïta de setembre a juny,  però hauran d’abonar la quota 
mensual del mes de juliol corresponent a l’activitat d’estiu. 

2.- Per als infants matriculats a Infantil 0 i 1, la quota de “Material i sortides” es 
farà en un sol pagament anual.
 
Per als infants matriculats a Infantil 2, la quota de quota de “Material i sortides” 
es farà en un sol pagament anual.

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text íntegre de l’ordenança modificada durant el  
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovar per Reial Decret Legislatiu 
2/2004,  de  5  de  març,  podran  examinar  l’expedient  i  presentar-hi  les 
reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats.

Tercer. Suspendre el cobrament de la prestació patrimonial de caràcter públic 
no tributari  a les famílies de l’alumnat d’infantil 2 fins l’aprovació definitiva de 
l’ordenança.

3.0.0 EDUCACIÓ

3.0.1 Aprovar la continuïtat del contracte de la concessió administrativa 
dels serveis de l'escola-bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels 
Horts. (G0412016000021)
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https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=4701 
corresponent al minut 20:18:21 h

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 16 vots a favor PSC-SVP 
(8), JUNTSxSVH-ERC-AM (7), i la regidora no adscrita (1) i l’abstenció de Cs 
(2) i  SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots  els 
efectes legals.

Expedient  número: G0412016000021 contractació,  mitjançant  procediment 
obert  no harmonitzat de la concessió administrativa dels serveis de l'escola-
bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  continuïtat  del  contracte  de  la  concessió 
administrativa  dels  serveis  de  l'escola-bressol  municipal  l'Alegria  de  Sant 
Vicenç dels Horts.

Vist l’informe emès pel cap del departament d’Educació de data 4 de juliol de 
2022, que es transcriu: 

“INFORME TÈCNIC SOBRE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA D’APROVAR LA  
CONTINUÏTAT  DEL  CONTRACTE  DE  CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA  DEL 
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L’ALEGRIA DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS

Antecedents:

En data 20 de d’octubre de 2016, el Ple, rectificat en data 1 de desembre de 2016, va  
aprovar l’inici d’un expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació  
urgent, per a l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa dels serveis de 
l’escola-bressol  municipal  l’Alegria  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  amb  un pressupost  
previst pels 3 anys de contracte de 1.098.665,67 € IVA exclòs, i una aportació màxima  
de l’Ajuntament de 660.239,67 € IVA exclòs (220.079,89 € per any).

 En data  20 de juliol  de  2017,  el  Ple  va  aprovar  l’adjudicació  del  contracte de la  
concessió administrativa dels serveis de l’escola bressol municipal l’Alegria de Sant  
Vicenç dels Horts, a favor de l’empresa Suara Cooperativa, SCCL per un pressupost  
previst pels 3 anys de contracte de 1.083.002,46 € IVA exclòs, i una aportació màxima  
de l’Ajuntament de 644.576,46 € IVA exclòs (214.858,82 € per any).

En  data  3  d’agost  de  2017  es  va  signar  el  contracte  regulador  de  la  concessió  
administrativa dels serveis de l’escola-bressol municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels  
Horts, iniciant-se llavors les prestacions corresponents al servei i amb una durada de  
tres (3) anys. D’acord amb el que preveu l’article 303.1 del TRLCSP, el contracte es  
podia prorrogar de mutu acord, sense que la durada de la seva vigència, incloses les  
pròrrogues excedeixi de cinc (5) anys, pròrrogues aprovades d’any en any. 

En data 30/07/2020, la Junta de Govern Local va aprovar la primera pròrroga per un  
any, fins el 2 d’agost de 2021, del contracte de la concessió administrativa del servei  

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=4701
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=4701


Ple 21/07/2022

de l'escola bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts. Aquest acord es va  
ratificar al Ple Municipal de data 17/09/2020.

En data 17/06/2021, el Ple Municipal va aprovar la segona pròrroga per un any, fins el  
2 d’agost de 2022, del contracte de la concessió administrativa del servei de l'escola  
bressol municipal l'Alegria de Sant Vicenç dels Horts.

Consideracions tècniques:

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de mantenir en funcionament l’EBM L’Alegria  
que ofereix servei educatiu i altres serveis complementaris per a nens i nenes de 0 a 3  
anys (1r Cicle d’Educació Infantil) i les seves famílies.

Atès que l’Escola Bressol Municipal l’Alegria de Sant Vicenç dels Horts és un centre  
de titularitat  municipal  i  de gestió indirecta que imparteix el  primer cicle d’educació  
infantil  des de setembre del 2008 i que te l’autorització oficial  de la Generalitat  de  
Catalunya.

Atès que les escoles bressol tenen com a finalitat proporcionar als infants situacions  
educatives, lúdiques, socials i sanitàries que afavoreixin la seva autonomia personal i  
la seva integració social; relacionant-se tant amb infants com amb adults, observar i  
descobrir el seu propi entorn i adquirir valors i hàbits i pautes de conducta.

Atès que actualment està en marxa el procés de preinscripció i matricula a les escoles  
bressol municipals pel curs 2022-2023, regulat per la RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de  
24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes  
als  centres  del  Servei  d'Educació  de  Catalunya  i  altres  centres  educatius,  en  els  
diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

Per tot l’exposat, cal tenir en compte que el servei d’escola bressol municipal és un  
servei públic d’atenció a la petita infància, que no pot cessar l’activitat fins a la nova  
adjudicació atès que dona compliment a un servei d’interès general per a la població  
del municipi.

Tenint en compte que l’Ajuntament no pot portar a terme l’objecte del contracte amb  
mitjans propis, ja que els professionals especialitzats que formen part de la plantilla  
municipal estan adscrits a l’EBM Petit Mamut, s’ha de contractar un proveïdor extern.

Vist que la tramitació de la nova licitació es va començar a preparar l’any passat, es va  
aprovar mitjançant decret 2022LLDR001025 de data 10 de juny d’enguany, i es va fer  
la corresponent publicació en el perfil  del  contractant en data 17 de juny de 2022,  
retard motivat pel recent anunci, per part de la Generalitat de Catalunya, de la gratuïtat  
del P2 a les escoles bressol de cara al curs vinent que ha fet haver de reformular  
alguns aspectes del contracte, motiu pel qual no podem garantir tenir adjudicat el nou 
contracte abans de la finalització del contracte vigent.

En  tractar-se  d’un  servei  d’interès  general  és  imprescindible  donar  continuïtat  del  
servei mentre s’inicia la nova licitació i fins la seva adjudicació, amb un termini màxim  
de nou mesos, ja que, tot i haver aprovat l‘inici de la nova licitació, segons l’exposat  
anteriorment, no es podrà disposar d’un nou contracte que iniciés la seva vigència a  
partir del dia 2 d’agost de 2022.
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Per tot l’exposat, es considera convenient aprovar la continuïtat del servei de l’Escola  
Bressol Municipal l’Alegria per tal que el servei no quedi aturat al tractar-se un servei  
educatiu necessari per atendre els alumnes de 0 a 3 anys que estan matriculats per al  
curs 2022-2023.

Donat que el contracte vigent finalitza el proper 2 d’agost de 2022.

Vist que l’article 235, apartat a), del Decret 179/1995, de 13 de Juny, pel qual s’aprova  
el  Reglament  d’obres,  activitats i  serveis de les Entitats Locals (d’ara en endavant  
ROAS), estableix que:

“Article  235.  Obligacions  del  contractista:  Sense  perjudici  de  les  obligacions  
específiques que s’estipulen en el contracte, seran obligacions del contractista:

a)Prestar el servei amb la continuïtat i regularitat que hagi acordat l’entitat local  
sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de  
forma directa En cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de  
prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió d’aquest.

Atès que l’article 288., apartat a) de la Llei de Contractes del Servei Públic estableix  
que: 

“Artículo 288. Obligaciones generales.

El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a)  Prestar  el  servicio  con  la  continuidad  convenida  y  garantizar  a  los  
particulares  el  derecho  a  utilizarlo  en  las  condiciones  que  hayan  sido  
establecidas  y  mediante  el  abono,  en  su  caso,  de  la  contraprestación  
económica comprendida en las tarifas aprobadas.  En caso de extinción del  
contrato  por  cumplimiento  del  mismo,  el  contratista  deberá  seguir  
prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.”

Proposta:

Per tot l’exposat es proposa la continuïtat en la prestació del servei d’escola bressol  
municipal L’Alegria, fins l’adjudicació de la nova licitació i amb un termini màxim de  
nou mesos mes. 

Així  mateix,  es proposa autoritzar i  disposar de la despesa per aquesta continuïtat  
excepcional,  per  import  de  175.793,58  €,  exempt  IVA,  amb  càrrec  a  la  partida 
destinada als efectes: 421 323 22706 - Educació: Contracte Gestió EBM Alegria.”

Vist l’informe favorable de la interventora accidental que consta en l’expedient. 

Consta en l’expedient informe jurídic del secretari accidental 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer. Aprovar la despesa per un import de 78.130,48€, exempt d’IVA per a 
l’exercici 2022, amb càrrec a la partida destinada als efectes: 421 326 22706: 
Contracte  Gestió  EBM  Alegria  i  altres,  (RC:22/4437)  i  al  compromís  de 
consignació pressupostària per un import de 97.663,10€ per a l’exercici 2023, 
import total de 175.793,58€ import exempt d’IVA. 

Segon. Aprovar  la  continuïtat  de  la  prestació  del  servei  d’escola  bressol 
municipal L’Alegria, fins l’adjudicació de la nova licitació o fins un màxim de nou 
mesos. 

Tercer. Notificar  aquesta  resolució  a  l’empresa  Suara  Cooperativa,  SCCL i 
comunicar-ho al departament d’Economia. 

4.0.0 ESPORTS

4.0.1 Aprovar la continuïtat de la concessió de les instal·lacions del bar-
restaurant  de  la  piscina  descoberta.  (piscina  d’estiu  Sant  Antoni  –  La 
Blava). (G0422014000024)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=5666 
corresponent al minut 20:34:26 h 

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 9 vots a favor PSC-SVP (8), 
i la regidora no adscrita (1) i l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM (7), Cs (2)  i  
SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes 
legals.

Expedient número: G0422014000024   Concessió de les instal·lacions del 
bar-restaurant de la piscina descoberta.
Tràmit relacionat: Aprovar la continuïtat de la concessió de les instal·lacions 
del bar-restaurant de la piscina descoberta. (piscina d’estiu Sant Antoni – La 
Blava).

Vist l’informe emès pel tècnic del departament d’Esports de data 29 de juny de 
2022, que es transcriu:

“INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA D’APROVAR LA 
CONTINUÏTAT DEL SERVEI DE BAR RESTAURANT DE LA PISCINA D’ESTIU DE  
SANT ANTONI – LA BLAVA 

Assumpte:  Informar  sobre  la  necessitat  d’aprovar  la  continuïtat  del  contracte  del  
servei de bar- restaurant de la piscina d’estiu Sant Antoni – La Blava, fins el 30 de  
setembre de 2022.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=5666
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=5666
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L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts tenia contractat el servei de bar- restaurant de  
la piscina d’estiu Sant Antoni – La Blava i aquest contracte va finalitzar al novembre  
del 2021. 

El  servei  prestat  al  bar  permetia  oferir  als  usuaris/es  de  la  instal·lació  un  servei  
complementari al de la piscina d’estiu; esmorzars, dinars, sopars, refrigeris, etc... Es  
tracta  d’un  servei  complementari  que  dona  cobertura  a  la  piscina  d’estiu  amb  la  
possibilitat de beure o menjar amb un servei de qualitat. Aquest servei permet gaudir  
de forma més plena la temporada de bany. Sense aquest servei, la piscina quedaria  
més deslluïda, ja que proporciona una millora en l’esbarjo i integra les millores pròpies  
del servei de restauració a la temporada de bany, tant necessària davant de la previsió  
de calor què tindrem per aquest estiu.

És doncs un servei d’interès general  que ajuda a integrar a la  societat  dins d’una  
instal·lació municipal en la temporada d’estiu. 

Per altra banda, l’article 235, apartat a), del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el  
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  obras,  actividades  i  servicios  de  la  Entidades  
Locales (d’ara en endavant ROAS), estableix:

“Articulo 235. Obligaciones del contratista:
Sin perjuicio de las obligaciones específicas que se estipulen en el  contrato, serán 
obligaciones del contratista: 

a)Prestar  el  servicio con la  continuidad y regularidad que haya acordado la 
entidad local contratante sin otras interrupciones que las que se producirían si 
la  gestión  se  prestare  de  forma  directa.  En  caso  de  extinción  normal  del 
contrato, el contratista tendrá que prestar el servicio hasta que el otro se haga 
cargo de su gestión”.

Donat que per al contracte del serveis de bar- restaurant de la piscina de Sant Antoni  
– La Blava, s’està iniciant un procediment de contractació i aquesta es troba en la fase 
de redacció dels plecs, la data de venciment del contracte va ser del novembre de  
2021, la qual cosa fa impossible que el contracte nou sigui adjudicat abans de la data  
d’inici  de  la  temporada  d’estiu.  A  més,  està  previst  el  servei  de  bar-  restaurant  
s’inclogui a la nova contractació per risc i ventura de tota la instal·lació de cara a l’estiu  
del 2023.  

Per tal  de poder cobrir  aquesta necessitat  del municipi  i  atès no existeix  cap altre  
procediment  i/o  tràmit  que  pugui  cobrir  aquesta  necessitat,  es  fa  necessari  la  
continuïtat de la prestació d’aquests servei de bar- restaurant mitjançant al Sr. José  
Motos Pérez, actual prestador del servei.

Donat que el Sr. José Motos Pérez, ha presentat instància el dia 23 de juny d’enguany  
manifestant en cas necessari la voluntat de continuïtat de la prestar el servei fins nova  
adjudicació.

Tenint en compte que l’Ajuntament no pot portar a terme l’objecte del contracte amb  
mitjans propis i que, per tant, s’han de contractar a un proveïdor extern.
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Tot i tractar-se d’un contracte de serveis de prestació successiva, no ha estat possible  
promoure  i  preparar  la  nova  licitació  amb  la  deguda  antelació,  a  causa  de  la  
sobrecàrrega de feina també esdevinguda per la situació de crisi sanitària del Covid-
19 i la reducció de personal a la Regidoria d’Esports, per tal de disposar d’un nou  
contracte que iniciés la seva vigència a partir del novembre 2021. En la data d’aquest  
informe ens trobem en la fase de redacció dels plecs de la licitació del nou contracte.  
Aquest  servei complementa el  servei de la piscina d’estiu,  el  qual  funciona com a  
integrador de la societat i dona cobertura als vicentins i vicentines que no es poden  
permetre marxar de vacances. Es tracta d’un servei què garanteix la cohesió social a  
més de permetre combatre les elevades temperatures què es pateixen a l’estiu.

Donat que el contracte finalitzava al novembre del 2021. 

Consideracions tècniques:

Atès que es preveu que surti,  durant  el  darrer  trimestre de l’any,  el  contracte per  
l’explotació integral de la piscina d’estiu, que inclourà l’explotació del bar- restaurant.

Atès que resulta inviable  realitzar  un contracte per cobrir  aquest  servei i  obligar  a  
realitzar unes inversions en el locla i mobiliari al licitador quan la temporada vinent hi  
haurà un contracte què inclogui  l’explotació de la piscina d’estiu  i  el  sevei de bar-
restaurant. 

Vist que el servei descrit anteriorment és un servei que complementa el servei de la  
temporada de bany a la piscina d’estiu. 

Tenint en compte que l’Ajuntament no pot portar a terme l’objecte del contracte amb  
mitjant propis i que, per tant, s’han de contractar a un proveïdor extern.

Atès que el Sr. José Motos Pérez, ha portat a terme l’execució del servei del contracte  
amb professionalitat i diligència i ajustant-se als requeriments establerts en aquest, i  
que ha manifestat la seva disposició per dur a terme la seva continuïtat fins a una  
nova adjudicació. 

Proposta: 

Proposar a la Junta de Govern Local l’aprovació de la continuïtat del contracte a favor  
del Sr. José Motos Pérez, per la prestació del servei de bar- restaurant de la piscina  
de Sant Antoni – La Blava fins al 30 de setembre del 2022. 

Aquesta continuïtat no suposarà cap ingrés per l’Ajuntament donat què el Sr.  José  
Motos Perez, no pagava cap lloguer per la instal·lació.”

Consta en l’expedient informe jurídic del secretari accidental.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer. Aprovar la continuïtat fins el 30 de setembre de 2022 de la concessió 
de les instal·lacions del bar-restaurant de la piscina descoberta. (piscina d’estiu 
Sant Antoni – La Blava), a favor del Sr. José Motos Pérez

Segon. Traslladar aquest acord a l’interessat i  comunicar-ho al  departament 
d’Economia de l’Ajuntament

5.0.0 SERVEIS SOCIALS

5.0.1 Aprovar la renúncia parcial l’addenda  del Contracte Programa 2016 
– 2019 per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb 
l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020, entre 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. (G0432016000013)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=6585 
corresponent al minut 20:49:45 h 

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 11 vots a favor PSC-SVP 
(8), Cs (2) i la regidora no adscrita (1) i els vots en contra de de JUNTSxSVH-
ERC-AM (7) i SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a 
tots els efectes legals.

Expedient número: G0432016000013 Contracte Programa 2016-2019  entre 
del  Departament de Treball,  Afers Socials  i  Famílies i  l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts.
Tràmit  relacionat: Aprovar  la  renúncia  parcial  l’addenda   del  Contracte 
Programa 2016 – 2019 per a la implementació de mesures extraordinàries en 
relació  amb l’impacte social  de la  pandèmia de la covid-19 durant  l’exercici 
2020, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts.

El Departament de Drets Socials (en endavant DSO) conjuntament amb els ens 
locals,  d’acord  amb  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre,  de  serveis  socials, 
col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les 
competències  respectives,  mitjançant  els  instruments  que  estableixen  la 
legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de 
règim local.

Durant  el  darrer  conveni  quadriennal  s’han  signat  diverses  addendes  per 
adequar les actuacions d’ambdues administracions a les noves realitats i a la 
millora dels serveis fruit del treball entre el DSO i les entitats municipalistes.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=6585
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=6585


Ple 21/07/2022

En data 15 d’octubre de 2020 el Ple Municipal es va aprovar l’addenda del 
Contracte  Programa  2016-2019  per  a  la  implementació  de  mesures 
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 
durant l’exercici 2020, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i  l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,  tot  això d’acord amb el text  de la 
minuta de l’addenda al conveni que s’adjunta a l’acord.

En data 30 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts rep la 
bestreta de la Fitxa 45.1 Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), corresponent al 
100 % de l’import atorgat.

En  data  29  de  gener  de  2021  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  va 
presentar  una  justificació,  de  la  qual  se’n  valida  la  part  que  s’indica  a 
continuació, per impossibilitat de poder justificar la totalitat del pressupost de 
l’Addenda COVID I:

Fitxa 45.1 Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD): l’import justificat és de  
25.474,00 €, del qual se’n validen 16.784,63 € (d’acord amb l’Informe  
Tècnic d’Avaluació), i això suposa el 78,94 % de la justificació total.

La cap de l’Àrea de Serveis  a  les  Persones emet  informe que s’adjunta  a 
l’expedient,  en  el  qual  es  justifica  i  sol·licita  aprovar  la  renúncia  parcial  a 
l’Addenda del Contracte Programa, fitxa 45.1 del 2020, per un import total de 
4.708,28 €, corresponent a la diferència entre l’import lliurat com a bestreta i el  
que s’ha validat d’entre la justificació lliurada per part de l’Ajuntament al DSO 
de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta renúncia s’ha de fer amb càrrec al Fons Social Extraordinari en virtut  
de l’acord entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 i el DSO.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar  la  renúncia parcial  de l’addenda   del  Contracte Programa 
2016 – 2019 per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb 
l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 durant l’exercici 2020, entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Hort corresponent a: 

* Fitxa 45.1 Serveis d’Atenció Domiciliaria ( SAD ) per un import de 4.477.84€

Segon.- Aprovar el reintegrament  de la bestreta percebuda  per un import de 
4.477,84€ mes els interessos corresponents per import de 230,44€ fent un total 
de 4.708,28€ 
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Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya i al  departament d’Economia.

5.0.2  Aprovar  la  pròrroga  de  l'arrendament  del  local  del  carrer  Miguel 
Hernández,  número  2  planta  baixa  de  Sant  Vicenç  dels  Horts 
(SC112019000001)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=7185 
corresponent al minut 20:59:45 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: SC112019000001 Arrendament del local del carrer Miguel 
Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovar la pròrroga de l'arrendament del  local  del carrer 
Miguel Hernández, número 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts.

En data 19 de setembre de 2019, es va aprovar el contracte d’arrendament del 
local del carrer Miguel Hernández, número 2 planta baixa de Sant Vicenç dels 
Horts, aquest local està destinat a banc d’aliments, per un any, fins el 28 de 
juliol de 2020, amb possibilitat de pròrroga per quatres anys més.

En data 16 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga 
del contracte d’arrendament del local situat al carrer Miguel Hernández, núm. 2 
planta baixa de Sant Vicenç dels Horts, per un any més fins el 28 de juliol de 
2021 i ratificat aquest acord en el Ple Municipal del 17 de setembre de 2020.

En el Ple Municipal de data 22 de juliol de 2021 es va aprovar la pròrroga del 
contracte de lloguer local situat al carrer Miguel Hernández, núm. 2 planta baixa 
de Sant Vicenç dels Horts, per un any més fins el 28 de juliol de 2022.

En data 19 d’octubre de 2021 amb número de decret 2021LLDR001425 es va 
aprovar  l’increment  de  l’IPC del  2,7  % sobre  el  preu  actual  del  lloguer  de 
786,50€  mensuals amb IVA inclòs, i passa a un preu de lloguer mensual de 
807,74€ mensuals amb IVA inclòs, a partir del 1 d’agost de 2021 i fins el 28 de 
juliol de 2022.

En  data  08  de  juliol  de  2022  la  Fundació  Catalunya  la  Pedrera,  com 
arrendadora del local, a través de correu electrònic sol·licita l’increment de l’IPC 
corresponent a la renovació del contracte de lloguer fins el 28 de juliol de 2023.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=7185
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=7185
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Vist  que  es  d’interès  municipal  continuar  l’arrendament  del  local  del  carrer 
Miguel Hernández, número 2 planta baixa, tal i com es recull en l’informe de la  
cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, en el que s’assenyala la conveniència 
de prorrogar el contracte per un any més, per a continuar destinant-lo a banc 
d’aliments, per ser d’interès del municipi i la idoneïtat especial del local.

Vista la normativa que el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament  de  patrimoni  dels  ens  locals,  que  regula  l’adquisició  de  béns 
immobles per part d’una administració pública però no el seu lloguer,

Vist que l’article 124 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques permet contractar de forma directa els arrendaments 
a l’establir que aquests es concerten mitjançant concurs públic llevat que, de 
forma justificada i per les peculiaritats de la necessitat que s'ha de satisfer, les 
condicions  del  mercat  immobiliari,  la  urgència  de  la  contractació  deguda  a 
esdeveniments  imprevisibles,  o  la  idoneïtat  especial  del  bé,  es  consideri 
necessari o convenient concertar-los de manera directa.

Vist l’informe favorable d’intervenció que s’adjunta a l’expedient.  

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar la despesa per l’arrendament del local situat al carrer Miguel 
Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts per un import anual 
de 10.536,12€ IVA inclòs, i la taxa de residus que haurà d’abonar l’arrendatari 
per import de 33,90€ anuals, a càrrec del pressupost municipal.

Segon.- Aprovar la pròrroga del contracte de lloguer local situat al carrer Miguel 
Hernández, núm. 2 planta baixa de Sant Vicenç dels Horts, per un any més fins 
el 28 de juliol de 2023.

Tercer.- Notificar aquest acord al propietari del Local. 

Quart.- Traslladar aquest acord als departaments d’Intervenció, Serveis Social, 
i Urbanisme. 

6.0.0 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

6.0.1 Aprovació inicial del pla d'usos del Centre Cívic de la Guàrdia del 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (EC072022000005)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=7330 
corresponent al minut 21:02:10 h 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=7330
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=7330
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El President posa a votació aquest punt, amb els vots a favor de PSC-SVP (8), 
i  la  regidora  no  adscrita  (1),  l’abstenció  de  Cs  (2)  i  els  vots  en  contra  de  
JUNTSxSVH-ERC-AM (7) i SVCP (2).

Al  produir-se  un  resultat  d’empat,  tal  i  com  s’estableix  en  l’article  59  del 
Reglament Orgànic Municipal, es porta a terme una segona votació.

En aquesta segona votació, el Ple per 9 vots a favor PSC-SVP (8) i la regidora 
no adscrita (1) i els 11 vots en contra de JUNTSxSVH-ERC-AM (7), Cs (2)  i 
SVCP (2)  NO acorda aprovar  la  proposta de resolució  transcrita  a tots  els 
efectes legals.

Expedient  número: EC072022000005 Aprovació  Pla Usos Centre  Cívic  La 
Guàrdia. 
Tràmit  relacionat: Aprovació  inicial  del  pla  d'usos  del  Centre  Cívic  de  la 
Guàrdia del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb voluntat integradora i d'innovació,  
ha elaborat el Pla d'usos del Centre Cívic de La Guàrdia basat en un model de 
gestió mixta entre les entitats residents i l'administració local. 

El Centre Cívic La Guardia, ubicat a la plaça de la Pau, és un equipament de 
titularitat pública municipal que va ser construït l’any 2021. En aquest espai, del  
que cal destacar les sales; espai vestíbul, sala polivalent, aula de cuina i aula 
informàtica, es poden acollir diferents tipus d’activitats que ampliïn el ventall de 
noves possibilitats per a les dinàmiques culturals i artístiques del barri de la 
Guardia. 

Alineat amb el objectiu 17 “aliança pels objectius” de la Agenda 2030, el nou 
Centre Cívic de La Guàrdia ha de respondre al repte de consolidar i promoure 
les aliances amb els agents locals i  del  territori  aprofitant els recursos i  les 
experiències  d’aquests,  maximitzant  la  col·laboració  sense  solapar  accions, 
generant al mateix temps espais de trobada per l'acció cultural i  comunitària 
inclusiva, obrint dispositius i espais per a la reflexió i el debat on apoderar al  
veïnat i als agents del territori, facilitant accions que els dotin de capacitats de 
propulsió de les seves pròpies idees i  creació d’oportunitats.  Alineat amb la 
Agenda 21 de la cultura el Centre Cívic de La Guàrdia s’afegeix al compromís 
dels  governs  locals  amb  la  cultura  per  garantir  els  drets  culturals  de  la 
ciutadania. 

El Pla d’usos del Centre Cívic de La Guàrdia és fruit d’un procés participatiu 
amb entitats,  associacions,  col·lectius i  agents interns de l’Administració per 
garantir l'accés i la contribució a la vida sociocultural del barri i l'interès general  
del  municipi.  La  informació  sobre  el  procés  participatiu  del  pla  d’usos  està 
inclosa dintre la plataforma de participació ciutadana Decidim SVH.
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Vist  que  amb  l’esmentat  Pla  es  pretén  avançar  cap  un  model  de  gestió 
innovador en el que les entitats residents i l’ajuntament comparteixen la presa 
de decisions i les responsabilitats, un model que pretén tenir millor capacitat de 
resposta als complexes reptes del futur al món local. A més, pretén avançar en 
l’apoderament del teixit  associatiu i  en la gernació de la cultura participativa 
necessària per a la coproducció de les polítiques públiques.

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 
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.

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 Pla d’Usos 
per assegurar el correcte funcionament d’aquest nou equipament i iniciar el seu 
procés d’aprovació amb l’acord previ de les entitats residents, tal i com s’indica 
a l’acta signada pels diferents agents participants i  que s’adjunta al  present 
expedient. 

Vist l’informe tècnic de data 27 de juny de 2022, sobre la necessitat d’elaborar  
el pla d’usos del Centre Cívic de la Guàrdia del terme municipal de Sant Vicenç 
dels Horts, amb l’objectiu principal de garantir el funcionament intern i l’equilibri 
d’usos  en  les  seves  instal·lacions  per  tal  d’oferir  espais  de  dinamització 
sociocultural que contribueixin a la vida en comunitat, a fi  de prestar aquells 
serveis que potenciïn la relació entre persones. 

Vist  l’avantprojecte del  pla  d’usos del  Centre Cívic  de la Guàrdia del  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts, que consta dintre de l’expedient.

Vist que s’ha portat a terme una consulta pública, prèvia a l’aprovació inicial del 
el pla d’usos del Centre Cívic de la Guàrdia del terme municipal de Sant Vicenç 
dels Horts, 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 
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corporació durant 7 dies hàbils (del 30 de juny al 8 de juliol 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 pla 
d’usos, de data 11 de juliol 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 NO acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar inicialment la proposta del pla d’usos del Centre Cívic de la 
Guàrdia del  terme municipal  de Sant Vicenç dels Horts,  segons el  text  que 
s’adjunta al present acord. 

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 pla d’usos del Centre 
Cívic de la Guàrdia 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 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.

7.0.0 AGRICULTURA

7.0.1  Aprovació  de  l’addenda  del  Conveni  de  Col·laboració  entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, per a la millora de les infraestructures i serveis agraris del 
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municipi, relatiu al Pla de Treball corresponent a les actuacions i millores 
de l’any 2022. (COVN2020000012)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=10236 
corresponent al minut 21:50:35 h

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

Expedient  número: COVN2020000012 Conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat  per  la  millora  de  les  infraestructures  i  dels  serveis  agraris  del 
municipi. 
Tràmit relacionat: Aprovació de l’addenda del Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, per a la millora de les infraestructures i serveis agraris del municipi, 
relatiu al Pla de Treball corresponent a les actuacions i millores de l’any 2022.

Atès que aquest Ajuntament té la necessitat de comptar amb la col·laboració 
pel  que fa  a  la  millora  de  les  infraestructures  i  dels  serveis  agraris  per  tal  
mantenir, preservar i millorar l’espai agrari del municipi i les seves funcions.

La consolidació,  foment i  millora de l’activitat  agrària professional,  impulsant 
programes i actuacions que permetin preservar els valors i funcions de l’espai 
agrari figuren entre els principals objectius de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i  el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i  que hi ha una clara 
concurrència  entre  els  objectius  d’ambdues  administracions,  la  qual  cosa 
possibilita l’establiment d’un marc de col·laboració.

Entre les competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts hi figura, 
segons  el  decret  d’alcaldia  d'estructura  política  municipal  i  sistema  de 
delegacions  de  l'Alcalde  en  favor  de  les  tinentes  i  tinents  d’alcaldia 
(2021LLDR000697 d’11 de maig), la promoció agrícola i les activitat destinades 
a la preservació de l’entorn agrícola i la tramitació de sol·licituds de llicències o 
permisos  de  competències  supramunicipals,  en  matèries  pròpies  del 
departament.

En  data  15  d’octubre  de  2020,  el  Ple  municipal  aprovà  el  Conveni  de 
col·laboració entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, per a la millora de les infraestructures i dels serveis 
agraris  del  municipi  (2020-2023).  El  desplegament  d’aquest  conveni  de 
col·laboració  es  concreta  de  manera  anual  o  plurianual,  com  addendes  al 
mateix,  fins  un  màxim  de  4  amb  data  màxima  de  31  de  desembre  2023, 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=10236
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=10236
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acordats entre el Consorci del Parc Agrari i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i que es tramitaran com a Plans de Treball.

Les actuacions que es desenvoluparan posteriorment en els Plans de Treball  
es proposaran a partir del diàleg i la negociació amb el Consell Agrari Local. De 
la mateixa manera, els Plans de Treball haurà de ser posada en coneixement 
del Consell Agrari o òrgan de Participació Agrària Municipal, i aprovada pels  
òrgans corresponents del Consorci i de l’Ajuntament convertint-se en el Pla de 
treball.

El Consell Agrari Local de Sant Vicenç dels Horts es va constituir en data 28 
d’octubre  de 2019 i  des  de llavors  es  reuneix  de  manera  ordinària  cada 3 
mesos. És en aquest òrgan on s’ha treballat la proposta de Pla de Treball per 
l’any 2022 i on s’abordarà la preparació de les propostes dels plans de treball  
dels anys successius mentre el conveni sigui vigent.

Les  actuacions  recollides  en  els  Plans  de  Treball  entre  el  Consorci  i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts fan referència preferentment a serveis 
de millora i inversions en equipaments i infraestructures i es realitzaran dins de 
l’àmbit del Parc Agrari definit pel Pla Especial de Protecció i Millora del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.

L’execució de les actuacions esmentades en el marc del present Pla de Treball 
van a càrrec de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consorci el Parc 
Agrari  del  Baix  Llobregat,  i  ambdues  administracions  n’assumeixen 
respectivament la redacció dels projectes i la contractació de les actuacions 
corresponents en base al que estipula el Pla de Treball.

El Pla de Treball pel període 2022 té un valor de de noranta-vuit mil tres-cents  
setanta-un euros amb vint-i-un cèntims (98.371,21 €) (IVA inclòs).

El Consorci del Parc Agrari durà a terme actuacions per un valor, d’acord al Pla 
de treball pel període 2022, de 43907,21 (IVA inclòs).

Amb un valor d’acord al Pla de Treball pel període 2022 de cinquanta-quatre 
mil quatre-cents seixanta-quatre euros (54.464,00 €) (IVA inclòs).

L’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  farà  efectiva  aquesta  despesa 
mitjançant l’aplicació pressupostària següent: 2022 101 419 22706 Agricultura: 
Serveis i  dinamització de la pagesia local (13.769,80 €),  2022 301 171 210 
Medi Ambient i sost: Conservació i mant. zones verdes (32.901,40 €), 2022 301 
1721 46400 Medi Ambient i sost: Aportacions AMB manteniment espai fluvial 
(6.500,00  €)  i  2022  210  1532  210  Serveis  Municipals.  Manteniment  vies 
públiques (1.292,80 €).

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 
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de  l’article  111  de  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com article 47 
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

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

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

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

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

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

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a la 
millora de les infraestructures i serveis agraris del municipi,  relatiu al Pla de 
Treball corresponent a les actuacions i millores de l’any 2022, tot això d’acord 
amb el text de la minuta del conveni.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un  import de 54.464,00 €

Aplicacions pressupostàries: 
2022 101 419 22706 Serveis i dinamització de la pagesia local  13.769,80 €
2022 301 1721 46400 Aportacions AMB manteniment espai fluvial          

   6.500,00 €
2022 301 171 210 Conservació i mant. zones verdes  32.901,40 €
2022 210 1532 210 Serveis: Manteniment vies públiques    1.292,80 €

Tercer.- Facultar al senyor Xavier Gómez Álvarez, cinquè tinent d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels  Horts  per  a  la signatura de l’addenda del 
conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Quart.- Notificar  aquesta  Resolució  al  Consorci  del  Parc  Agrari  del  Baix 
Llobregat,  adjuntant-li  amb  la  notificació  d’un  exemplar  de  l’addenda  que 
s’aprova per aquesta Resolució, el qual haurà de ser retornat pel Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat a aquest Ajuntament degudament formalitzats 
amb les signatures del President/a i de la persona titular de la Secretaria del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i demanant-li que enviï a aquest 
Ajuntament  certificació  acreditativa  del  corresponent  acord  o  resolució 
administrativa,  que  haurà  de  ser  adoptat  per  l’òrgan  competent,  referent  a 
l’acceptació per part de la Corporació del  Consorci  del Parc Agrari  del Baix 
Llobregat del text de l’addenda del conveni en tots els seus termes, significant a 
la citada Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat que, per aplicació del que 
disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i  de 
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  l’addenda  no 
produirà  efectes  fins  a  la  data  de  la  seva  signatura  per  part  dels  legals 
representants d’ambdues entitats participants.

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

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

Setè.- Comunicar  el  present  acord  al  Departament  d’Intervenció,  al 
Departament d’Agricultura, al Departament de Medi Ambient i al Departament 
de Serveis Municipals.

8.0.0 INNOVACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

8.0.1 Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la 
contractació  centralitzada  de  serveis  de  telecomunicacions  de  les 
demarcacions  de  Lleida  i  Barcelona  del  Consorci  Localret. 
(CTAD2022000004)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=10440 
corresponent al minut 21:54:00 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: CTAD2022000004 Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  a  la  contractació  centralitzada  de  serveis  de 
telecomunicacions  de  les  demarcacions  de  Lleida  i  Barcelona  del  Consorci 
Localret. 
Tràmit  relacionat: Sol·licitar  l'adhesió  de  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels 
Horts a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de les 
demarcacions de Lleida i Barcelona del Consorci Localret.

Vist que el Consorci Localret, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes,  té  atribuïdes  com  a  funcions  estatutàries,  entre  d'altres,  la 
contractació  centralitzada  i  la  gestió  de  la  prestació  de  serveis  de 
telecomunicacions,  amb la  finalitat  d’optimitzar  les xarxes de comunicacions 
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis. 

Atès  que  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  està  adherit  al  Consorci 
Localret. 

Atès  que  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  té  coneixement  que  el 
Consorci Localret el passat 8 de novembre de 2021 va adjudicar el contracte de 
serveis de telecomunicacions de la Diputació de Lleida, ajuntaments, consells 
comarcals i entitats dependents d’aquests, adherits al procés de contractació 
centralitzada de les demarcacions de Lleida i Barcelona.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=10440
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=10440
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Atès  que  els  preus  de  la  compra  centralitzada  de  Localret  són  més 
avantatjosos  que  els  preus  actuals  i  de  mercat  i,  per  tant,  l’adhesió  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a aquesta contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions és avantatjosa. 

Vist allò que l’article 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del  sector  públic  (LCSP)  estableix  que  les  entitats  locals,  així  com  els 
organismes i  entitats  dependents,  podran adherir-se a sistemes d’adquisició 
centralitzada d’altres entitats  del  sector públic incloses en l’àmbit  d’aplicació 
d’aquesta llei.

Atès que el contracte es divideix en els següents lots i sublots: 
Lot 1 - Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades.
Sublot 1 - Demarcació de Lleida.
Sublot 2 - Demarcació de Barcelona.  
Lot 2 - Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades. 
Sublot 1 - Demarcació de Lleida. 
Sublot 2 - Demarcació de Barcelona.  

Vist que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és coneixedor que, per facilitar 
l’accés a la contractació pública a més empreses (principalment, a les pimes), 
es realitza l’adjudicació individualitzada de cadascuna de les entitats adherides, 

Atès s’ha determinat una durada inicial d’aquesta contractació centralitzada de 
36 mesos comptats des del 16 de desembre de 2021, que es podrà prorrogar,  
per períodes d’un mínim de 6 mesos, fins a un màxim de 24 mesos més. 

Vist  que la despesa anual  de serveis  de telecomunicacions de veu i  dades 
prevista de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és d’un import de 54.788,00 
EUR, exclòs l’IVA.: 
a) Serveis  de  telecomunicacions  fixes  de  veu  i  dades:21.915,20  EUR 
exclòs l’IVA.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades:  32.872,80 EUR, 
exclòs l’IVA. 

Atès que el finançament dels contractes anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 

L’adhesió  a  la  contractació  centralitzada  de  serveis  de  telecomunicacions 
produirà efectes des de l’endemà de l’adopció, si és el cas, del corresponent 
acord estimatori  per part del Consorci  Localret.  Finalitzada la vigència de la 
contractació  centralitzada,  incloses  les  eventuals  pròrrogues,  s’extingirà 
l’adhesió específica al mateix. 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de les 
demarcacions de Lleida i Barcelona; en concret als lots: 
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades.
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades. 
amb sotmetiment a les següents obligacions:
a) Facilitar al Consorci Localret la informació que li sigui requerida, en relació 

als serveis de telecomunicacions de veu i dades de l’Ajuntament, dins del 
termini que el Consorci estableixi per a això.  

b) L’adjudicació  de  tots  els  serveis  de  telecomunicacions  de  veu  i  dades 
inclosos (lots 1 i/o 2) es realitzarà a través de la contractació centralitzada 
del Consorci Localret. 
La contractació d’aquests serveis podrà ser realitzada al marge d’aquesta 
contractació  centralitzada  quan  els  serveis  establerts  no  reuneixin  les 
característiques indispensables  per  satisfer  les  concretes  necessitats  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. D’aquesta circumstància, si és el 
cas, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts informarà al Consorci Localret. 

c) Comunicar al Consorci Localret qualsevol incidència que sorgeixi en relació 
amb l’execució del contracte de serveis, per tal que, si és el cas, procedeixi  
a exigir les responsabilitats que preveu la LCSP. 

d) Realitzar la recepció dels serveis contractats i efectuar el seu pagament de 
conformitat amb el que estableixi la normativa vigent. 

e) Designar com a persona de contacte per mantenir les comunicacions que 
procedeixi  amb  el  Consorci  Localret  a  la  persona  responsable  del 
departament d’Innovació i Administració Electrònica. 

Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci Localret perquè, en nom i 
representació  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  pugui  obtenir  de 
qualsevol  operador  de  telecomunicacions  les  seves  dades  de  facturació  i 
consum.

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 
podrà fer ni  tractament ni  edició informàtica, ni  transmetre a tercers fora de 
l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.
La  vigència  d’aquesta  autorització  es  circumscriu  a  la  de  l’adhesió  a  la 
contractació centralitzada referida en l’acord primer.

Tercer.- Establir  que  la  despesa  anual  de  serveis  de  telecomunicacions 
prevista de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és d’un import 54.788,00 
EUR, exclòs l’IVA.: 
c) Serveis  de  telecomunicacions  fixes  de  veu  i  dades:  21.915,20  EUR 
exclòs l’IVA..
d) Serveis de  telecomunicacions mòbils de veu i dades:  32.872,80 EUR, 
exclòs l’IVA. 
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Quart.- Declarar  que  s’assumeix  el  compromís  de  realitzar  la  consignació 
pressupostària  suficient  per  a  la  prestació  d’aquest  servei  en  els  exercicis 
afectats  per  aquesta  contractació  centralitzada  en  el  Pressupost  d’aquest 
Ajuntament.

Cinquè.- Facultar  àmpliament  i  expressament  a  persona  responsable  del 
departament  d’Innovació  i  Administració  Electrònica,  en  representació  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per realitzar els tràmits i  adoptar les 
resolucions que siguin necessàries per executar els presents acords.

Sisè.- Habilitar el Consorci Localret, encarregat del tractament, per tractar per 
compte de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts responsable del tractament, 
les dades de caràcter  personal  necessàries per dur  a terme la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions 
Per  a  l'execució  de  les  prestacions  derivades  del  compliment  de  l'objecte 
d'aquesta adhesió,  l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels  Horts,  responsable del 
tractament, posa a la disposició de l'encarregat del tractament, la informació 
que  es  descriu  a  continuació:  dades  de  facturació  i  consum de serveis  de 
telecomunicacions, de veu i  dades actualment contractats per la corporació, 
que  s’han  d’obtenir  dels  operadors  de  comunicacions  i  analitzar  per  a  la 
correcta elaboració dels plecs que han de regir la licitació. 

El present acord serà efectiu durant la vigència de l’adhesió a la contractació 
centralitzada.  Una  vegada  s’extingeixi  aquest  període,  l'encarregat  del 
tractament  ha  de  retornar  al  responsable  les  dades  personals  cedides  i 
detallats en el  punt anterior i  suprimir qualsevol còpia que estigui en el  seu 
poder.

S'autoritza el Consorci Localret perquè subcontracti part de les prestacions que 
formin part de l'objecte d'aquesta contractació centralitzada. El subcontractista, 
que també tindrà la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment 
a complir les obligacions establertes en aquest document per a l'encarregat del 
tractament i les instruccions que dicti el responsable.

9.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

9.0.1  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grups  municipals  de  Sant 
Vicenç en Comú - Podem, Junts x Sant Vicenç i Cs sobre el compliment 
dels Drets Humans a la frontera d'Espanya amb el Marroc a Ceuta i Melilla. 
(M2412022000018)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=11784 
corresponent al minut 22:16:24 h

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=11784
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=11784


Ple 21/07/2022

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: M2412022000018 Sobre  el  compliment  dels  Drets 
Humans a la frontera d'Espanya amb el Marroc a Ceuta i Melilla 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grups municipals de 
Sant Vicenç en Comú - Podem, Junts x Sant Vicenç i Cs sobre el compliment 
dels Drets Humans a la frontera d'Espanya amb el Marroc a Ceuta i Melilla.

Els  esdeveniments que es van produir  el  passat  24 de juny del  2022,  a  la  
frontera entre Nador i Melilla, al Marroc, són un violent recordatori del fracàs de 
les polítiques migratòries de la Unió Europea (UE). Els 37 morts i les centenars 
de persones ferides, reportats per les ONG que treballen en terreny marroquí,  
són el  símbol tràgic de les polítiques d'externalització de les fronteres de la 
Unió  Europea  i  la  subcontractació  d'aquestes  responsabilitats  al  regne  del 
Marroc. 

Mentre els ajuntaments del nostre país donem suport a les persones refugiades 
en ruta, a través de les diverses campanyes d’ONG i del Fons Català, la solució 
que s’ha trobat per gestionar l’arribada de persones que fugen de la guerra, de 
la misèria i d’altres tipus de persecucions és l’increment de les operacions de 
control de fronteres exteriors.

Amb l'objectiu d'impulsar l'adopció de les mesures necessàries destinades per 
a la protecció dels Drets Humans, a la Frontera d'Espanya amb el Marroc a 
Ceuta i Melilla, 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.-  Condemnar la pèrdua de vides humanes a la frontera d'Espanya 
amb el  Marroc i  l'actuació de les forces de seguretat  marroquines que van 
conduir a aquest tràgic desenllaç.

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a garantir una atenció sanitària adequada i  
de qualitat a totes les persones hospitalitzades arran d’aquesta tragèdia que es 
trobin en sòl espanyol.

TERCER.- Emplaçar al President del Govern espanyol a retirar les declaracions 
realitzades elogiant la tasca policial que va acabar amb la vida d’almenys 37 
persones a la frontera entre Nador i Melilla.
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QUART.- Instar el Govern de l’Estat a habilitar l'accés a les oficines establertes 
a les fronteres de Ceuta i Melilla per a les persones que manifestin la voluntat 
de sol·licitar protecció internacional.

CINQUÈ.-  Instar  els  grups  polítics  del  Congrés  de  Diputats  l’obertura  de 
manera immediata d’una investigació independent per aclarir aquesta tragèdia 
humana  i  derivar  les  responsabilitats  polítiques  i  penals  corresponents  en 
col·laboració amb les delegacions diplomàtiques de la Unió Europea presents 
en territori marroquí.

SISÈ.-  Comunicar els presents acords a la Presidència del Govern de l’Estat, 
als  grups  polítics  del  Parlament  Europeu,  Congrés  i  Senat  i  Parlament  de 
Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya

9.0.2  Proposta  de resolució  presentada  pels  grups  municipals  de  Cs i 
PSC-Sant Vicenç en Positiu d’adhesió del Parlament de Catalunya al 21 
d'agost,  dia Internacional de conmemoració i homenatge a les víctimes 
del terrorisme. (M2412022000019)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=12914 
corresponent al minut 22:35:14 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: M2412022000019 D’adhesió del Parlament de Catalunya 
al 21 d'agost, dia Internacional de conmemoració i homenatge a les víctimes 
del terrorisme. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Cs i PSC-Sant Vicenç en Positiu d’adhesió del Parlament de Catalunya al 21 
d'agost,  dia  Internacional  de  conmemoració  i  homenatge a les  víctimes del 
terrorisme.

Mitjançant  resolució  aprovada el  19 de desembre de 2017 per  l’Assemblea 
General,  les  Nacions  Unides  decidiren  proclamar  el  21  d’agost  Dia 
Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme, 
per tal d’honorar i donar suport a les víctimes i supervivents del terrorisme i 
promoure i protegir el gaudi ple de llurs drets humans i llibertats fonamentals.  
Aquesta proclamació arribà tot just 4 mesos després dels atemptats del 17 i 18 
d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils que segaren la vida de 16 persones i 
feriren més d’un centenar de 34 nacionalitats diferents. 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=12914
https://mediateca.svh.cat/watch?id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=12914
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Enguany  es  commemorarà  el  cinquè  aniversari  de  la  proclamació  del   Dia 
Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme i 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils, així com el 35è aniversari de l’atemptat 
d’Hipercor de Barcelona que acabà amb la vida de 21 persones i feriren a 45.

Com ens recorden les Nacions Unides, els actes de terrorisme que propaguen 
una sèrie  d'ideologies de l'odi  fereixen,  danyen  i  maten milers de persones 
innocents  cada any.  Malauradament,  al  nostre país  tenim una llarga i  trista 
història d’organitzacions i actes de terrorisme generats per ideologies de l’odi 
de  diversa  naturalesa  que,  encara  avui  en  dia,  són  justificats  i  reben 
homenatges públics per escarni de les víctimes. 

Tal  i  com  manifesten  les  Nacions  Unides,  davant  d'aquest  escenari,  les 
víctimes del terrorisme lluiten perquè s’escoltin les seves veus, es donin suport 
a les seves necessitats i es respectin els seus drets. Tot i això, sovint se senten 
oblidades  i  abandonades  una  vegada  que  s'atenen  les  seves  necessitats 
immediates. Aquesta situació, sumada als pocs recursos dels estats membres i 
la  seva  capacitat  per  satisfer  les  necessitats  a  mitjà  i  llarg  termini,  no 
contribueixen  a  assolir  la  seva  total  rehabilitació.  Per  aconseguir-la,  cal  un 
suport  multidimensional  a  llarg  termini  que  inclogui  mesures  físiques, 
psicològiques, socials i financeres, elements indispensables per a la seva total i 
plena integració a la societat. La responsabilitat principal de donar suport a les 
víctimes del terrorisme i defensar els seus drets recau en els Estats membres.
Les víctimes són l'expressió més dramàtica de l'amenaça i  el  xantatge dels 
intolerants. Quan s’atempta contra les víctimes, s'atempta contra la democràcia 
i contra tota la societat. Reconèixer el mèrit i la memòria de les víctimes del  
terrorisme és una exigència moral i un al·legat a favor del respecte als valors i  
als drets humans, és un acte de dignitat que ens honra com a societat que 
proclama la justícia i la llibertat com a valors democràtics superiors en el seu 
ordenament jurídic.

És responsabilitat de tothom que els demòcrates del món estiguem units en 
defensa de la pau, la llibertat i el respecte als drets humans.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts subscriu el fons i la 
forma de la resolució de les Nacions Unides i s’adhereix a la Commemoració i  
Homenatge internacional a les Víctimes del Terrorisme del 21 d’agost.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER:  ADHERIR  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  la 
Commemoració i Homenatge internacional a les Víctimes del Terrorisme del 21 
d’agost proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
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SEGON: Traslladar aquesta declaració institucional al Consell de Ciutat, a les 
associacions  de  víctimes  del  terrorisme  d’Espanya,  als  grups  polítics  del 
Congrés dels Diputats, al Govern d’Espanya i a l’Organització de les Nacions 
Unides.

10.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA

11.0.0 PRECS I PREGUNTES

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=NDgzZDk2MTgtMzVjYy00ZGQyLWE3NmYtN2Q4NDhhM2RjODU3&start=13816 
corresponent al minut 22:50:16 h 

El senyor Miguel Angel Camacho Vega, regidor del grup municipal de Junts x 
Sant Vicenç i la senyora Lidia Vargas González, regidora no adscrita, marxen 
de la sessió plenària a les 22.54 h.

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01]
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