
Ple 22/09/2022

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 10/2022
Caràcter: ordinària
Data: 22 de setembre de 2022
Horari: de 19:00:00 a 23:35:00 h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

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

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

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/ 

http://mediateca.svh.cat/
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1.0.0 Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

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

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=164
83 corresponent al minut 19:00:03

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

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001302 de data 19 de juliol 
de  2022  d’aprovar  la  modificació  de  l’organigrama  funcional  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (RH142022000091)

“Expedient  número:  RH142022000091  Organigrama  funcional  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  modificació  de  l’organigrama  funcional  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

Vist  l’organigrama  funcional  d’aquest  Ajuntament  aprovat  mitjançant  Decret 
d’alcaldia  número  2019LLDR001646  de  data  5  de  novembre  de  2019  i 
modificat per Decret d’alcaldia número 2021LLDR000223 de 23 de febrer de 
2021.

Atès que mitjançant Decret d’alcaldia amb número 2022LLDR000253 de data 
14 de febrer de 2022, s’aprovà un nou règim de delegacions de competències 
de l’Alcalde en favor de les Tinentes i Tinents d’alcaldia i de les regidores i 
regidors,  facultat que té atorgada l’alcaldia per mitjà de la Llei  7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i pel Decret legislatiu 
2/2003, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local.

Atès que mitjançant acord del Ple municipal en sessió ordinària de data 22 juny 
de  2022,  s’aprovà  la  modificació  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  (RLT), 
modificacions  de  caràcter  urgent  per  garantir  la  provisió  de  llocs  de  treball 
vinculats a serveis públics essencials.

Atès  que  l’organigrama  funcional  defineix  l’organització  de  l’Administració 
Municipal, les unitats departamentals en què s’estructura i els llocs de treball 
que les integren, així com les relacions horitzontals i verticals.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=16483
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=16483
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=16483
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L'organigrama permet conèixer, entre altres extrems, la relació de jerarquia que 
guarden entre si els diferents òrgans que integren una dependència o unitat, 
dona  coneixement  al  personal  de  la  seva  ubicació  i  relacions  dins  de 
l'organització, defineix els càrrecs existents en l'administració local, l'agrupació 
dels càrrecs en unitats administratives així com l'autoritat assignada a cada un 
d'ells.

Atesa  la  necessitat  d’incloure  en  diferents  unitats  administratives  les  noves 
incorporacions  i  actualitzar  les  vacants  que  podran  ser  ocupades  per 
necessitats  dels  serveis  i  l’actualització  de  les  situacions administratives  de 
personal temporal que ha passat a ser de carrera.

Així mateix, els canvis organitzatius interns produïts per aconseguir un correcte 
funcionament  de  l’Administració  Municipal  en  la  prestació  dels  serveis  a  la 
ciutadania i en el desenvolupament dels diferents plans i programes d’actuació 
han  comportat  una  major  responsabilitat  del  personal  i  un  augment  de  les 
persones empleades al seu càrrec, entre d’altres, persones tècniques que han 
assumit  funcions  pròpies  de  cap  de  departament  i  caps  d’unitat,  que 
requereixen una actualització del complement específic. 

Atès  que  existeixen  diversos  departaments  que  gestionen  subvencions 
provinents  d’altres  ens,  com són entre  d’altres  el  departament  de  promoció 
econòmica i de la ciutat, serveis socials, departament de feminisme i LGTBI, 
etc. on es destinen fons a personal per executar els programes. 

Atesa la creació de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) com a servei municipal 
d’implantació vers la ciutadania, en l’exercici de les pròpies competències s’ha 
proveït el departament d’habitatge social d’una persona cap de departament i 
d’una persona arquitecta tècnica provinent de programes per a desenvolupar 
diferents projectes lligats a subvencions supramunicipals i provinents de Fons 
Europeus (next generation). 

Vist  que  s’han  produït  diverses  necessitats  als  diferents  departaments  de 
l’Ajuntament, que han comportat diferents canvis organitzatius. 

Atesa la necessitat d’adscriure, a nivell orgànic, els llocs de treball existents, a 
aquesta  nova  estructura  organitzativa,  que  serà  la  base  sobre  la  qual 
desenvolupar les diferents eines de gestió de Recursos Humans. 

L’organigrama funcional  té la seva pròpia lògica interna sense ser un reflex 
exacte  de  les  competències  delegades  definides  al  Cartipàs  municipal  i  és 
independent del mateix. 

Atès  que  l’organigrama  funcional  és  un  exercici  de  la  potestat 
d’autoorganització que correspon a l’Ajuntament. 
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De  conformitat  amb  l’article  69  del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  Bàsic  de 
l’empleat  públic  estableix  que  la  planificació  dels  recursos  humans  en  les 
Administracions Públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de 
l’eficàcia  en  la  prestació  dels  serveis  i  de  l’eficiència  en  la  utilització  dels 
recursos econòmics disponibles mitjançant  la  dimensió  adequada dels  seus 
efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
 
Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient. 

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2022LLDR000253 de 14 de febrer de 2022 , publicat en el BOP de 18 de febrer  
de 2022,

RESOLC:

Primer.-  Aprovar la modificació de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, d’acord amb el document que s’adjunta a la present 
resolució com a Annex I.
Segon.-  Publicar  l’organigrama  a  la  pàgina  web  municipal  i  al  portal  de 
transparència.

Tercer.-  Donar  compte  d’aquest  acord  a  la  propera  sessió  del  Ple  que  es 
celebri.

Quart.- Notificar a les diferents regidories i als departaments municipals.

Cinquè.- Comunicar a les diferents seccions sindicals.”

2.0.2 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 22 de 
juliol de 2022, d’aprovar  la rectificació d’error material en l’Oferta Pública 
d'Ocupació per a l'exercici 2022. (N4162022000001)

“Expedient  número: N4162022000001 Oferta  Pública  d'Ocupació  per  a 
l'exercici 2022. 
Tràmit relacionat: Aprovar la rectificació d’error material  en l’Oferta Pública 
d'Ocupació per a l'exercici 2022.

Atès que en data 27 de maig de 2022, mitjançant acord en sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local, s’acordà l’aprovació de l’Oferta pública d’Ocupació 
d’aquesta corporació per a l’exercici 2022.

De l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta a 
l’expedient,  es  desprèn  la  necessitat  de  rectificar  d’ofici  un  error  material 
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aritmètic en la transcripció de la numeració d’una plaça de personal funcionari  
que deia: 

NÚM. 
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP ESCALA SUBESCALA
CLASSE

TORN
SISTEMA 

DE 
SELECCIÓ

TAXA/
CONVOCATÒRIA

3 62,63,65 C2
Administració 

Especial
Serveis 

Especials
Policia Local

Caporal
Promoció 
Interna 

Concurs - 
oposició

- - - -

Quan el que tenia que constar era:

NÚM. 
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP ESCALA SUBESCALA
CLASSE

TORN
SISTEMA 

DE 
SELECCIÓ

TAXA/
CONVOCATÒRIA

3 62,64,65 C2
Administració 

Especial
Serveis 

Especials
Policia Local

Caporal
Promoció 
Interna 

Concurs - 
oposició

- - - -

Vist  que l’article  109.2 de la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  determina que les 
administracions públiques puguin rectificar  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes.

D’acord amb les facultats que han estat delegades en aquesta Junta de Govern 
Local per Decret de l’Alcaldia 2021LLDR000726 de data 15 de maig de 2021, 
publicat en el BOP de 25 de maig de 2021,modificat pel Decret d'Alcaldia núm 
2021LLDR001280  de  20  de  setembre  de  2021,  publicat  en  el  BOP  de  5 
d'octubre de 2021, la Junta de Govern Local acorda:

ACORDS

Primer.-  Rectificar d’ofici, de conformitat amb el que determina l’article 109.2 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i en base a l’informe emès pel cap de recursos 
humans i organització que s’adjunta a l’expedient, es desprèn la necessitat de 
rectificar d’ofici un error material aritmètic en la transcripció de la numeració 
d’una plaça de personal funcionari, per tal que consti el següent:

NÚM. 
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE TORN
SISTEMA 

DE 
SELECCIÓ

TAXA/
CONVOCATÒRIA

3 62,64,65 C2
Administració 

Especial
Serveis 

Especials
Policia Local

Caporal
Promoció 
Interna 

Concurs - 
oposició

- - - -

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació.

Tercer.-  Publicar aquest acord al BOP i al DOGC, al tauler electrònic, pàgina 
web  i  portal  de  transparència  per  complimentar  els  aspectes  de  publicitat 
requerits per la legislació.
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Quart.- Comunicar als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a 
l’efecte  de  publicació  coordinada  amb  la  resta  de  les  ofertes  publiques 
d’ocupació  de  la  resta  d’administracions  públiques,  i  trametre  còpia  a  la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Donar  trasllat  d’aquest  acord  a  les  seccions  sindicals  d’aquest 
Ajuntament.”

2.0.3 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR001347 de data 
25 de juliol de 2022, d’aprovar la substitució de l’Alcalde durant els dies 
de l’1 al 31 d’agost de 2022. (M1252022000010)

“Expedient número: M1252022000010 Substitució Alcalde.
Tràmit relacionat:  Aprovar la substitució de l’Alcalde durant els dies de l’1 al 
31 d'agost de 2022.

De  conformitat  amb el  que  disposa  l’article  31.1  del  ROM i  altre  legislació 
concordant  correspon  als  Tinents  d’Alcaldia,  per  l’ordre  del  nomenament, 
substituir l’alcalde en la totalitat de funcions, en els casos d’absència, malaltia o 
impediment que l’impossibiliti  l’exercici  de les seves atribucions, així  com de 
realitzar les funcions de l’alcalde en el supòsit vacant a l’Alcaldia, fins que en 
prengui possessió el nou alcalde.

Les Tinentes i els Tinents d’Alcaldia, s’han nomenat amb el corresponent ordre 
als efectes de substitució, mitjançant la modificació del Decret d’Alcaldia núm. 
2022LLDR000244, de data 11 de febrer de 2022. 

L’Alcalde d’aquest ajuntament, senyor Miguel Comino Haro, no podrà realitzar 
les tasques ordinàries pròpies del seu càrrec, de l’1 al 31 d’agost de 2022, la 
qual cosa fa necessari  delegar les seves funcions a favor de les Tinentes i  
Tinents d’alcaldia, segons l’ordre establert en aquest decret.

Fent  ús de les  facultats  que m’atorga l’article  53  del  Text  Refós  de la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 21 de la 
Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, reformada per la Llei  
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local.

RESOLC:

Primer.- Establir que les funcions ordinàries de l’alcalde d’aquest ajuntament i 
no delegades a altres Tinentes/s d’alcaldia o a la Junta de Govern Local, seran 
exercides per les Tinentes/s d’alcaldia, durant els dies de l’1 al 31 d’agost de 
2022:
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- Senyora Mireia Vergés Rosell, primera tinenta d’alcaldia de l’1 al 5 d’agost 
ambdós inclosos.

- Senyora María Peláez Moreno, quarta tinenta d’alcaldia del 6 al 19 d’agost  
ambdós inclosos.

- Senyora Lídia Vargas González, setena tinenta d’alcaldia del 20 al 28 d’agost 
ambdós inclosos.

- Senyora Mireia Vergés Rosell, primera tinenta d’alcaldia del 29 al 31 d’agost 
ambdós inclosos.

Segon.-  Determinar  que  qualsevol  acte  d’exercici  manifest  de  les  funcions 
pròpies  de  l’alcalde,  per  part  del  senyor  Miguel  Comino  Haro,  suspendrà 
puntualment aquest decret de substitució, recuperant per a l’exercici de l’acte 
concret  les prerrogatives  i  competències que el  seu càrrec li  atorga,  sense 
necessitat d’un nou acord. 

Tercer.-  La  substitució  abastarà  l’exercici  de  la  totalitat  de  les  funcions  de 
l’alcaldia, llevat de les delegades, amb l’única limitació prevista a l’article 48 del 
ROF, del qual resulta que el substitut no podrà revocar el règim de delegacions 
establert per l’alcalde titular. 

Quart.- Les Tinentes o Tinents d’alcaldia substituts hauran d’informar a aquesta 
Alcaldia, a posteriori, i, en tot cas, quan els sigui requerit, respecte a la gestió 
realitzada  i  a  les  disposicions  dictades  en  el  període  de  referència,  i  amb 
caràcter  previ  de  les  decisions  de  transcendència,  tal  i  com es  preveu  en 
l’article 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Cinquè.-  La substitució  conferida en aquest  Decret  requerirà  per  a  la  seva 
eficàcia  l’acceptació  dels  Tinentes/s  per  ordre  de  nomenament,  entenent 
aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant aquesta Alcaldia expressa 
manifestació de no acceptació de la substitució en el moment de la notificació. 

Sisè.-  En allò no previst  expressament en aquesta resolució s’han d’aplicar 
directament les previsions de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  reguladora de les 
bases  del  règim  local,  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, del  
Reglament  Orgànic  Municipal,  i  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats  locals,  pel  que fa a les regles que per a la delegació 
s’estableixen en aquestes normes. 

Setè.-  Aquesta resolució  serà publicada al  BOP,  donant-se compte del  seu 
contingut al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri. 
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Vuitè.-  Publicar  aquest  Decret  al  portal  de  transparència  municipal  en 
compliment  d’allò  que  disposa  l’article  8  de  la  Llei  19/2014,  del  29  de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

2.0.4 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR001348 de data 
25 de juliol de 2022 de suspendre la celebració del Ple ordinari i de les 
Juntes de Govern Local corresponents al mes d'agost de 2022, avocar en 
favor de l'Alcaldia o si s'escau als alcaldes accidentals les competències 
delegades a la Junta de Govern Local. (M1252022000011)

“Expedient  número:  M1252022000011  Sessions  ordinàries  de  la  Junta  de 
Govern Local i del Ple. 
Tràmit relacionat: Suspendre la celebració del Ple ordinari i de les Juntes de 
Govern  Local  corresponents  al  mes  d'agost  de  2022,  avocar  en  favor  de 
l'Alcaldia o si s'escau als alcaldes accidentals les competències delegades a la 
Junta de Govern Local.

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de juliol de 
2019, va acordar facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració dels 
Plens  ordinaris  i  les  Juntes  de  govern  Local  al  mes  d’agost,  com  a 
conseqüència del període de vacances, sempre i quan això no menyscabi els 
assumptes municipals, tal i com indica l’article 37.2 del ROM.

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021LLDR000726 de 15 de maig de 2021, 
modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 2021LLDR001280 de 20 de setembre de 
2021, l’Alcalde va aprovar la delegació de determinades atribucions a favor de 
la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposen els articles 21.3 i 
23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 76,  
79 i 82 del Reglament Orgànic Municipal.

Aquesta Alcaldia considera convenient suspendre la celebració del Ple ordinari 
i de les Juntes de Govern Local corresponents al mes d’agost pel període de 
vacances i avocar les competències delegades a la Junta de Govern Local per 
facilitar la resolució dels assumptes que amb caràcter excepcional necessitin 
una resolució durant el mes d’agost.

Fent  ús de les  facultats  que m’atorga l’article  53  del  Text  Refós  de la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 21 de la 
Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, reformada per la Llei  
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local.

RESOLC:
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Primer.-  Suspendre la celebració del Ple ordinari i  de les Juntes de Govern 
Local corresponents al mes d’agost de 2022.

Segon.- Avocar en favor de l’Alcaldia o si s’escau dels alcaldes accidentals les 
competències  delegades  a  la  Junta  de  Govern  Local  mitjançant  el  decret 
d’alcaldia  2021LLDR000726  de  15  de  maig  de  2021,  modificat  pel  Decret 
d'Alcaldia núm. 2021LLDR001280 de 20 de setembre de 2021, per facilitar la 
resolució  dels  assumptes  que  amb  caràcter  excepcional  necessitin  una 
resolució durant el mes d’agost.

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple que se celebri. 

Quart.-  Notificar  el  present  acord  als  interessats,  publicar-ho  al  BOP  i 
comunicar-ho a la Subdelegació del Govern.”

2.0.5 Donar  compte al  Ple de l’Ajuntament  de data 22 de setembre de 
2022, d’acord amb l’article 207 del RD 2/2004, de 5 de març i d’acord amb 
l’article 22 de les Bases d’Execució de l’Ajuntament de l’exercici 2022, de 
l’estat d’execució del pressupost municipal del segon trimestre de 2022, 
segons llistat annexos.

3.0.0 CULTURA

3.0.1 Aprovació inicial del Pla d’usos del Casal Cívic Virgínia Amposta del 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (EC072022000008)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=190
0 corresponent al minut 19:31:40 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 (8), Cs (2) i 
SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes 
legals.

Expedient  número: EC072022000008 Pla  d’usos  del  Casal  Cívic  Virgínia 
Amposta. 

Tràmit  relacionat: Aprovació  inicial  del  Pla  d’usos del  Casal  Cívic  Virgínia 
Amposta del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb voluntat integradora i d'innovació,  
ha  encarregat  l’elaboració  del  pla  d'usos  del  Casal  Cívic  Virgínia  Amposta, 
basat en un model d’equipament públic de participació i convivència obert a 
tothom, amb la missió de vertebrar la comunicat per afavorir la cohesió social, 
l’equitat,  l’arrelament  i  el  sentiment  de  pertinença,  així  com  promoure  la 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=1900
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=1900
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=1900
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transmissió de valors cívics i comunitaris que permetin la millora de la qualitat 
de  vida  dels  ciutadans  i  les  ciutadanes  mitjançant  un  conjunt  de  serveis  i 
recursos a l’abast de tota la comunitat.

Atès que es va posar en marxa un procés participatiu per a l'elaboració del pla 
d'usos del Casal Cívic Virgínia Amposta de Sant Vicenç dels Horts. El procés té 
l'objectiu de fer un diagnòstic estratègic d'equipaments, serveis i activitats que 
es realitzen en l'àmbit  cultural  del  municipi,  implicar  a  les àrees municipals 
responsables i  les entitats,  dissenyar  participativament una proposta del  pla 
d'usos i necessitats pel nou equipament i ajudar a entendre les característiques 
de l'edifici i les oportunitats que ofereix.

El Pla d’usos del Casal Cívic Virgínia Amposta és fruit d’un procés participatiu 
amb  entitats,  associacions,  consells  i  agents  interns  de  l’Administració  per 
garantir  l'accés i  la  contribució  a  la  vida  sociocultural  i  l'interès  general  del 
municipi. Es podrà trobar tota la informació sobre el procés participatiu del pla 
d’usos a la plataforma de participació ciutadana Decidim SVH.

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, resultat d’una proposta participativa conjuntament amb el 
teixit associatiu (entitats, consells, associacions,...) i administració.

Vist l’informe tècnic de data 1 d’agost de 2022, sobre la necessitat d’elaborar i  
aprovar el pla d’usos del Casal Cívic Virgínia Amposta del terme municipal de 
Sant  Vicenç dels  Horts,  amb l’objectiu  principal  de  garantir  el  funcionament 
intern  del  casal  i  l’equilibri  d’usos  en  les  seves  instal·lacions  i  poder  oferir  
espais de dinamització sociocultural i d’acció comunitària que contribueixin a la 
vida en comunitat, a fi de prestar aquells serveis que potenciïn la relació entre 
les persones i oferir espectacles a tota la ciutadania.
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Vist l’avantprojecte del pla d’usos del Casal Cívic Virgínia Amposta del terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts, que consta a l’expedient. 

Vist que s’ha portat a terme una consulta pública, prèvia a l’aprovació inicial del 
pla d’usos del Casal Cívic Virgínia Amposta del terme municipal de Sant Vicenç 
dels Hort, d’acord amb els criteris que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015,  
d’1  d’octubre,  del  Procediment  administratiu  comú  de  les  Administracions 
públiques i aquesta consulta ha estat publicada al tauler d’edictes d’aquesta 
corporació durant 10 dies hàbils 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 7 de setembre de 2022.

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

El procediment d’aprovació dels reglaments locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la  submissió  a informació pública,  la  concessió d’audiència als  interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment la proposta del pla d’usos del Casal Cívic Virgínia 
Amposta 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 pla d’usos 
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 Casal 
Cívic Virginia Amposta 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 



Ple 22/09/2022

de  Catalunya  (Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals)  amb 
l’acord d’aprovació definitiu.

4.0.0 SERVEIS SOCIALS

4.0.1 Aprovar l’aportació corresponent a la quota per a l’any 2022 entre 
l’Ajuntament  de Sant Vicenç dels Horts i  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Llobregat,  pel   finançament  de  l’equip   d’atenció  a  la  infància  i 
l’adolescència (EAIA-III) del Baix Llobregat. (CVIA2021000018)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=568
7 corresponent al minut 20:34:47 h 

El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals

Expedient número: CVIA2021000018 relatiu el conveni entre l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  de  de 
finançament de l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA-III) del Baix 
Llobregat, per al període 2021-2024.

Tràmit relacionat: Aprovar l’aportació corresponent a la quota per a l’any 2022 
entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat,  pel  finançament de l’equip d’atenció a la infància i  l’adolescència 
(EAIA-III) del Baix Llobregat.

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb la col·laboració pel 
que fa al  finançament del personal destinat a l’Equip d’Atenció a la Infància 
l’Adolescència  del  Baix  Llobregat  per  tal  de  donar  una  millor  atenció  a  la 
infància i adolescència en situació d’alt risc social així com les seves famílies.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va aprovar en el Ple de data 23 de 
desembre de 2021, el conveni de col·laboració, a subscriure entre l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en virtut del 
qual es regula del finançament de l'equip d'Atenció a la Infància i Adolescència 
per al període de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2024, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni.

Atès que en data 30 de juny de 2022, el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
ha fet tramesa de l’annex econòmic i del servei del Conveni de Col·laboració 
Regulador del Finançament dels Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència (SEAIA) del Baix Llobregat, per a l’any 2022.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=5687
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=5687
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=5687
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L’aportació corresponent a l’any 2022 és de 6.933,47€, aquesta quota és el 
resultat de calcular en base al nombre d’habitats del municipi, valor directament 
proporcional al nombre de casos atesos i tenint en compte el finançament en el 
nou Contracte Programa 2022 – 2025. 

Atès  l’informe  de  la  cap  del  departament  de  Serveis  Socials  proposant  el  
pagament de la quota per a l’any 2022. 

Atès l’informe favorable d’intervenció que s’acompanya a l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar l’annex econòmic i  de servei del Conveni de Col·laboració 
regulador  del  finançament  del  servei  especialitat  d’atenció  a  la  infància  i  a 
l’adolescència del Baix Llobregat, per a l’any 2022, que consta a l’expedient. 

Segon.-  Aprovar  la  despesa  per  import  de  6.933,47€,  corresponent  a 
l’aportació per a l’any 2022 entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat , pel finançament de l’equip d’atenció a la 
infància i l’adolescència (EAIA-III) del Baix Llobregat, segons l’annex econòmic 
que consta l’expedient, dels quals, 6.800,00€ aniran a càrrec del pressupost de 
l’any 2022 i la resta per import de 133,47€ aniran a càrrec del pressupost de 
l’any 2023. 

Tercer.-  Facultar  a  la  senyora  Mireia  Vergés  Rosell,  perquè  en  nom  i 
representació de la Corporació signi els documents que siguin necessari per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 

Quart.-  Publicar  íntegrament  l’annex  econòmic  i  de  servei  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. 

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

Sisè.-  Notificar  aquesta  resolució  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat., 
adjuntant-li amb la notificació un exemplar de l’annex econòmic que s’aprova 
per aquesta resolució, el qual haurà de ser retornat per el Consell Comarcal a 
aquest Ajuntament degudament formalitzat amb les signatures de la Presidenta 
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del  Consell  Comarcal  i  de  la  persona  titular  de  la  Secretaria  del  Consell 
Comarcal. 

Setè.- Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció de l’Ajuntament.

5.0.0 ECONOMIA I HISENDA

5.0.1 Resolució al·legacions i aprovació definitiva 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=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=615
7 corresponent al minut 20:42:37

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: 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: Resolució al·legacions i aprovació definitiva 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  Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2022 va 
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, de conformitat amb el què determina l’article 
16 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.

L’acord provisional juntament amb el text de l’ordenança, es van exposar al 
públic de conformitat amb el què estableix l’article 17 de l’esmentat text legal,  
per tal que els interessats poguessin examinar-lo i presentar les al·legacions i/o 
suggeriments que estimessin oportunes.

L’anunci de l’exposició pública es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
núm. CVE202210111608 de data 27 de juliol de 2022, al  DOG núm. 8724 de 
data  4  d’agost  de  2022  i  al  Diari  Ara  del  dia  1  d’agost  de  2022,  
https://www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/informacio-
economica/ordenances-fiscals/2016-10-26-ordenances-fiscals-2017.html  i  al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=6157
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=6157
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=6157
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Dins el termini d’exposició pública que va finalitzar el 8 de setembre de 2022, 
s’han presentat els següents escrit d’al·legacions:

El senyor Jordi Gil Dorado en nom i representació del Grup Municipal de  Sant  
Vicenç en Comú - Podem amb registre d’entrada E2022022479 de data 18 
d’agost de 2022

Consta  a  l’expedient  informes  emesos  per  el  departament  d’Educació  i 
d’Intervenció Municipal.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Desestimar les  al·legacions  presentades  a  l’acord  d’aprovació 
provisional  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 per el senyor Jordi Gil Dorado en nom i representació del Grup Municipal 
de  Sant Vicenç en Comú - Podem amb registre d’entrada E2022022479 de 
data 18 d’agost de 2022, presentada dins del termini d’exposició pública, i de 
conformitat  amb  les  consideracions  que  consten  al  informe  emès  per  el 
responsable del departament d’Educació i que consta a l’expedient. 

Segon.  Aprovar definitivament 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 i següents, així com el seu text refós. 

ORDENANÇA FISCAL NUM. 24

PREU  PÙBLIC  PER  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  A  LES  ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS 

(PETIT MAMUT)

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) l’Ajuntament estableix el preu 
públic per la prestació de serveis a les escoles bressol municipals que es regirà per la present 
Ordenança.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels servei d’atenció, cura i vigilància 
dels nens, pròpies de les escoles bressol municipals, quan les mateixes es realitzin pels serveis 
municipals.

Article 3. Subjectes passius
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Són subjectes passius del  preu públic les persones que sol·licitin  la  prestació  del  servei  o 
aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat pròpia d’escola 
bressol.

Article 4. Responsables

Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els 
articles 37 i 39 de l’Ordenança General.

La derivació  de responsabilitat  requerirà  que,  prèvia  audiència  de l’interessat,  es dicti  acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari  
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu públic.

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

Membres 
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
             2

3.904

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

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 bàsics d'educació per a familias de i0 i i1:

Membres 
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 
mensual  per 
10  mesos, 
de  setembre 
a juny 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Serveis bàsics d’educació per a families de i2: sense cost

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

Membres 
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 
+berenar fix 4,85 € 6,50 € 7,50 € 8,65 €
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4. Casal d’estiu del mes de juliol per a totes les famílies (i0, i1 i i2):

Membres  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

Article 7. Acreditament i període impositiu

En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa  
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi  
efectuat el pagament del preu públic.

En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, el preu públic s’acreditarà quan 
s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.

Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del 
primer període mensual de prestació. 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 

El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Quan es sol·licita la prestació del servei,   es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació del preu públic.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute. 

L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.

Tractant-se del preu públic per serveis de la llar d’infants que s’estenen al llarg de varis mesos,  
un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei,  
caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.

El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat 
en les oficines municipals.
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Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 

Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i  
no aplicada al pagament del preu públic o d’altres responsabilitats.

Article 9è. 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 “Inscripció/reserva de plaça, material i 
sortides” es farà en un sol pagament anual segons tarifació social establerta
 
Per als infants matriculats a Infantil 2, la quota de quota de “Material i sortides” es farà en un sol 
pagament anual de 40,00€.

Article 10è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació als preu públic regulat 
en  aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 a 54 de 
la l’Ordenança General.

Disposició final

La present  Ordenança fiscal,  aprovada provisionalment  pel  Ple de la  Corporació  en sessió 
celebrada el 21 de juliol de 2022 i que ha quedat definitivament aprovada en data .....................  
de 2022, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats restaran vigents.

Tercer. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra  l’aprovació  de  les  Ordenances  Fiscals,  es  podrà  interposar  recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en  el  termini  de dos mesos comptats  des del  dia  següent  al  de  publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

5.0.2 Resolució al·legacions i aprovació definitiva 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)
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals

Expedient número: EC072022000007 Ordenanca 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: Resolució al·legacions i aprovació definitiva 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.

El  Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2022 va 
aprovar provisionalment la modificació de Ordenanca 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 què 
determina l’article 16 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.

L’acord provisional juntament amb el text de l’ordenança, es van exposar al 
públic de conformitat amb el què estableix l’article 17 de l’esmentat text legal,  
per tal que els interessats poguessin examinar-lo i presentar les al·legacions i/o 
suggeriments que estimessin oportunes.

L’anunci de l’exposició pública es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
núm. CVE202210111609 de data 27 de juliol de 2022, al  DOG núm. 8724 de 
data  4  d’agost  de  2022  i  al  Diari  Ara  del  dia  1  d’agost  de  2022,  
https://www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/informacio-
economica/ordenances-fiscals/2016-10-26-ordenances-fiscals-2017.html  i  al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Dins el termini d’exposició pública que va finalitzar el 8 de setembre de 2022, 
s’han presentat els següents escrit d’al·legacions:

El senyor Jordi Gil Dorado en nom i representació del Grup Municipal de  Sant  
Vicenç en Comú - Podem amb registre d’entrada E2022022479 de data 18 
d’agost de 2022

Consta  a  l’expedient  informes  emesos  per  el  departament  d’Educació  i 
d’Intervenció Municipal.

El Ple acorda l’adopció del següent:
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ACORDS

Primer.  Desestimar les  al·legacions  presentades  a  l’acord  d’aprovació 
provisional 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 per el senyor Jordi Gil Dorado en nom i 
representació  del  Grup Municipal  de   Sant  Vicenç en Comú -  Podem amb 
registre d’entrada E2022022479 de data 18 d’agost de 2022, presentada dins 
del  termini  d’exposició pública,  i  de conformitat  amb les consideracions que 
consten al informe emès per el responsable del departament d’Educació i que 
consta a l’expedient. 

Segon.  Aprovar definitivament la modificació de  l'Ordenança Fiscal 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, 
així com el seu text refós. 

Ordenança núm 24 

ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  PRESTACIÓ  PATRIMONIAL  DE 
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI  PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A 
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL  L’ALEGRIA.

Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació 

1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals,  aquest  Ajuntament  estableix  la  prestació  patrimonial  de caràcter  públic  no 
tributari, per la prestació de serveis a l’escola Bressol municipal l’Alegria.

2.  L’objecte  d’aquesta  ordenança  és  regular  la  prestació  patrimonial  de  caràcter  públic  no 
tributari corresponent a la prestació de serveis a l’escola Bressol municipal l’Alegria d’aquest 
municipi.

3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta  a través 
de la mercantil SUARA SERVEIS SCCL.

4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció de serveis a l’escola Bressol municipal 
l’Alegria, ja sigui gestionat de forma directa mitjançant personificació sotmesa al dret privat o 
mitjançant gestió indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic 
no tributari, 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. 

Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació 

1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí  
regulada la prestació de serveis a l’escola Bressol municipal l’Alegria.

2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix en 
el moment en que s’iniciï la prestació del servei. 

Article 3. Obligats al pagament 
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Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta  
ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la  
Llei  58/2003,  de  17  de  desembre,  general  tributària,  beneficiàries  o  usuàries  de  serveis  a 
l’escola Bressol municipal l’Alegria, prestat per SUARA SERVEIS SCCL. 

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.

1. Drets d’inscripció/reserva de plaça, materials i sortides.
Drets d'inscripció/reserva de plaça, materials i sortides per a famílies de i0 i i1:

Membres nucli familiar
Menor  o  igual 
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

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 bàsics d'educació per a famílies de i0 i i1:

Membres 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
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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  mensual  per  10 
mesos,  de  setembre  a 
juny 41,00 € 82,00 € 107,00 € 123,00 € 140,00 € 164,00 €

Serveis bàsics d’educació per a families de i2: sense cost

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

Membres 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 
+berenar 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):

Membres 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 €

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 
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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.

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 €

2. La quota resultant de l’aplicació de les tarifes està subjecta i es veurà incrementada pel tipus 
de gravamen de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, que li resulti d’aplicació. 

Article 5. Gestió i recaptació 

La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per SUARA 
SERVEIS SCCL, d’acord amb el que disposa el contracte de concessió de data 3 d’agost de 
2017, en el que es regulen les relacions entre l’entitat prestadora del servei  i  les persones 
obligades al pagament, i s’hauran de fer efectives en els  terminis que regula el reglament del 
Servei.

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. 
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2.- Per als infants matriculats a Infantil 0 i 1, la quota de “Inscripció/reserva de plaça, material i 
sortides” es farà en un sol pagament anual segons tarifació social establerta
 
Per als infants matriculats a Infantil 2, la quota de quota de “Material i sortides” es farà en un sol 
pagament anual de 40,00€.

Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a 
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes  d'aquesta,  s'entendrà  que  són  automàticament  modificats  i/o  substituïts,  en  el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten  
causa. 

Disposició final 

La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el 21 de juliol de 2022 i que ha quedat definitivament aprovada en data ......................... de  
2022, regirà des del dia següent de la seva publicació al B.O.P. i es mantindrà vigent fins la  
seva modificació o derogació expressa.

Tercer. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances per a l’exercici  de 2022, així  com el text refós aprovat,  seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra l’aprovació de les Ordenances, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província.

6.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

6.0.0  Proposta  de resolució  presentada  pel  grup  municipal  de Junts  x 
Sant Vicenç, per a garantir l’accés a la gratuïtat progressiva de l'educació 
de primer cicle per a totes les famílies. (M2412022000020)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=101
65  corresponent al minut 21:49:25 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:  M2412022000020 Garantir  l’accés  a  la  gratuïtat 
progressiva de l'educació de primer cicle per a totes les famílies. 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=10165
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=10165
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=10165
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Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts  x  Sant  Vicenç,  per  a  garantir  l’accés  a  la  gratuïtat  progressiva  de 
l'educació de primer cicle per a totes les famílies.

El curs 2022-23 s’inicia amb la gratuïtat de l’escolarització de l’etapa d’Infantil 2 
(I2)  per  a  les  famílies.  Aquesta  mesura  ha estat  possible  gràcies  a  l’acord 
signat  pel  Departament  d'Educació  i  les  entitats  municipalistes,  un  acord 
històric amb el món local per fer possible aquesta mesura amb el finançament 
adequat. Per això el Govern de la Generalitat de Catalunya preveu una inversió 
de 90 milions d'euros per al curs escolar 2022-2023.

L’etapa  0-3  és  una  etapa  clau  per  al  desenvolupament  dels  infants  i  per  
combatre les desigualtats d’accés i millorar la igualtat d'oportunitats. Alhora per 
a  les  famílies,  la  reducció  de  despeses  d’escolarització  a  l'I2  facilita  la 
conciliació laboral i familiar.

La  gratuïtat  de l'escolarització  per  a  les  famílies d'alumnes d'ensenyaments 
infantils  de primer cicle  és una mesura que suposa un canvi  del  model  de 
finançament dels centres que ofereixen aquests ensenyaments. El finançament 
de la plaça per infant variarà en funció de la tipologia d'escola bressol. En el 
cas de les escoles bressol municipals, el Departament d'Educació assumirà els 
1.600  euros  d'escolarització  per  infant  que  fins  ara  pagaven  les  famílies. 
L'Administració local manté la corresponsabilitat en el finançament i, per tant, la 
gratuïtat en aquests centres és total. En el cas de les escoles bressol privades 
les  famílies  assumeixen  part  del  cost  d'escolarització  i  el  Departament 
subvenciona 800 euros per infant i curs. Tot i així, les famílies en situació de 
vulnerabilitat  que optin  per  una escolarització  en  plaça privada,  rebran 800 
euros  addicionals  equiparant  els  1600 euros d’escolarització  de  les escoles 
bressol municipals.

La gratuïtat progressiva de tota l’etapa hauria d’ajudar a la màxima ocupació de 
les places d'infantil existents i a l'equilibri entre l'oferta i la demanda de places. 
A  Sant  Vicenç  del  Horts  històricament  l’oferta  està  molt  per  sota  de  les 
necessitats  de  la  població  i  molt  per  sota  de  les  recomanacions  de  la 
planificació educativa, l’aposta per la igualtat d’oportunitats i l’equitat.

Aquest  desequilibri  s’ha  vist  agreujat  amb  l’inicia  de  la  gratuïtat  de 
l’escolarització de l’etapa d’Infantil 2 (I2) que estimula i facilita l'escolarització 
primerenca i la conciliació familiar. Al nostre municipi s’han quedat sense plaça 
al  voltant d’una trentena de famílies que no han pogut accedir  a una plaça 
pública que havien sol·licitat.

Per  donar  resposta  a  les  necessitats  de  les  famílies  vicentines  i  impulsar 
l’escolarització 0-3 a Sant Vicenç dels Horts cal estudiar fórmules per poder 
ampliar l'actual oferta i futura. Concretament pel proper curs cal donar resposta 
a les famílies que s’han quedat sense plaça pública a I2 buscant espais nous o 
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reorganitzant els actuals i valorar la possibilitat de reorganitzar el nou edifici de 
l’EBM Petit Mamut per poder ampliar el número de places d'I2.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.  Donar resposta a les famílies de Sant Vicenç dels Horts que s'han 
quedat sense plaça pública a I2 estudiant fórmules per poder ampliar l'actual 
oferta, si més no, en el proper curs, buscant espais nous o reorganitzant els 
actuals.

SEGON. Garantir la sostenibilitat de la gratuïtat progressiva de l’etapa I2 a les 
escoles bressol municipals i privades de Sant Vicenç dels Horts.

TERCER.  Complir amb els acords de coresponsabilitat entre administracions 
signats entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les 
entitats municipalistes.

QUART. Destinar la totalitat dels diners transferits per part de la Generalitat de 
Catalunya a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per la finançar la gratuïtat 
de l’etapa I2 en d’acord als criteris establerts per escoles bressol municipals i 
privades.

CINQUÈ. Donar trasllat a les AMFAs de Sant Vicenç dels Horts, les entitats i 
associacions veïnals de Sant Vicenç, a la Taula d’igualtat de Sant Vicenç dels 
Horts, al Consell d’Educació del Consell Comarcal, al Consell de la dona del 
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  al  Departament  d'Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya.

SISÈ.  Donar  trasllat  d’aquests  acords  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al 
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació 
de Municipis de Catalunya.

7.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA

8.0.0 PRECS I PREGUNTES

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=110
23 corresponent al minut 22:03:43 h 

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

https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=11023
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=11023
https://mediateca.svh.cat/watch?id=MGY2ZTBhY2QtZTM0ZS00ODVhLWE1OWItMDRmZmUxNjMwZjky&start=11023
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El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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