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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 11/2022
Caràcter: ordinària
Data: 20 d´octubre de 2022
Horari: de 19:00:00 a 00:10:00 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

D’acord amb la disposició addicional segona del Reglament Orgànic Municipal, 
es  fa  constar  que la  senyora  Georgina  González  Garcia,  regidora  del  grup 
municipal de Sant Vicenç en Comú-Podem, ha assistit a la sessió a distància 
mitjançant mitjans electrònics i telemàtics. 

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

Ordre del dia
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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 
setembre de 2022

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=94 
corresponent al minut 19:01:34 h

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

2.0.0 DESPATX OFICIAL

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=173 
corresponent al minut 19:02:53 h

2.0.1  Donar  compte  del  decret  núm.  2022LLDR001776  de  data  30  de 
setembre  de  2022  d’aprovar  el  nomenament  com  a  funcionària  en 
pràctiques  de  la  senyora  EGM,  com  a  agent  de  la  Policia  Local. 
(RH142022000107)

“Expedient  número:  RH142022000107 Nomenament  com a funcionària  en 
pràctiques d’una agent de la Policia Local. 

Tràmit relacionat: Aprovar el nomenament com a funcionària en pràctiques de 
la senyora EGM, com a agent de la Policia Local.

Atès que a la plantilla de la Corporació existeix una plaça vacant vinculada al 
lloc de treball d’agent de la policia local, trobant-se aquesta inclosa al capítol I  
de la plantilla pressupostada per l’Ajuntament pel seu exercici 2022, aprovada 
l’esmentada plantilla al Ple extraordinari municipal en data 8 de febrer de 2022 i 
publicada al BOPB en data 10 de febrer de 2022 (CVE 202210024978).

Vist el Decret amb delegació núm. 2022LLDR001302 de data 19 de juliol de 
2022, pel qual s’aprova la modificació de l’organigrama funcional, pel qual es 
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=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=173
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=173
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=94
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=94
http://mediateca.svh.cat/


Ple 20/10/2022

Atès que el text refós de la relació de llocs de treball (RLT) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de juny de 2022, preveu un lloc de 
treball  d’agent  de  la  policia  local,  enquadrat  en  el  grup  de  classificació  C, 
subgrup C2, nivell de destinació 16 i amb una valoració de 245 punts, el qual és 
el previst a l’organigrama funcional de la corporació per a destinar una persona 
a com agent de la policia local.

Atès que a l’Organigrama existeix  un lloc de treball  d’agent  de policia  local 
depenent  del  departament  de  seguretat  ciutadana,  el  qual  es  troba vacant,  
s’ocuparà  aquest  lloc  de  treball  amb  una  persona  aspirant  d’aquesta 
convocatòria.

Les esmentades places estan incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l’any 
2020, aprovada per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 9 de 
juliol de 2020 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 31 de juliol de 2020 i la 
seva rectificació aprovada per acord de la Junta de Govern Local celebrada en 
data  27  de  maig  de  2021  i  publicada  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona de data 28 de juny de 2021 i en el Diari Oficial de la Generalitat de  
Catalunya de data 25 de juny de 2021.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
data 21 de gener de 2022, es van aprovar la convocatòria i les bases per a la  
selecció  definitiva  mitjançant  el  sistema  concurs  oposició  de  mobilitat 
horitzontal de dos places d’agent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts i 
la creació d’una borsa de reposició, i la seva posterior modificació mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de maig de 
2022.

Les bases d’aquesta convocatòria es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona amb número CVE 202210008808 de data 28 de 
gener de 2022, l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb 
número 8190 de data 31 de juliol de 2020 i al Butlletí Oficial de l’Estat número 
39 de data 15 de febrer de 2022 i la seva modificació al BOPB amb número 
CVE 202210078530 i l’extracte al DOGC amb número 8672 ambdós de data 20 
de maig de 2022.

Vista  la  proposta  formulada  pel  Tribunal  qualificador  a  l’acta  de  data  9  de 
setembre de 2022, d’aquest procés de selecció, on es proposa el nomenament 
com  a  funcionària  en  pràctiques  la  persona  que  ha  superat  el  procés  de 
selecció, la senyora Elizabeth Granados Martínez.

Atès que aquest nomenament te un període de pràctiques de dotze mesos, el 
tribunal  qualificador  va  designar  al  senyor  Francisco  Escobar  Caceres, 
Sotsinspector de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts i el senyor Gregorio 
Jaramillo Torrijos, Sergent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts com a 
avaluadors de la fase de pràctiques, que hauran de presentar sengles informes 
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i elevar-los al tribunal qualificador, que emetrà la qualificació final, apte o no 
apte.

Atès  el  que  disposa  la  Llei  3/2015,  de  l’11  de  març  de  mesures  fiscals, 
financeres i  administratives,  els agents de l’escala bàsica es classifiquen,  a 
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, segons l’article 65 
de l’esmentada llei que modifica la Llei 16/1991, de les Policies Locals.

Vist  l’informe  emès  per  la  Interventora  accidental,  conforme  existeix 
consignació pressupostària que consta a l’expedient.

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 el nomenament com a funcionària en pràctiques de l’escala 
d’administració especial,  subescala serveis especials,  a la senyora Elizabeth 
Granados Martínez,  com Agent de la Policia Local,  a la plaça número 271, 
enquadrada en el grup de classificació C2, nivell de destinació 16, amb una 
puntuació  de  245,  segons  el  text  refós  de  la  relació  de  llocs  de  treball  i  
adscriure’l al lloc de treball número 327 d’agent de la Policia Local amb efectes 
del dia 1 d’octubre de 2022.

Segon.- Aprovar la despesa de 12.280,19.-€ en concepte de salaris i Seguretat 
Social  amb el  compromís  de consignació  pressupostària,  corresponent  a  la 
duració  del  nomenament  com  a  funcionària.  A  efectes  administratius  de 
caràcter econòmic, en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa 
vigent en matèria de funció pública.

Tercer.- Per adquirir la condició de funcionària en pràctiques haurà de prestar 
jurament o promesa, de conformitat amb allò que estableix el Decret Legislatiu  
1/1997, de 31 d’octubre i prendre possessió del seu destí en el termini de trenta 
dies  hàbils,  comptats  a  partir  del  següent  al  de  la  notificació  d’aquesta 
resolució.

Quart.-  Designar al  senyor  Francisco Escobar  Caceres,  Sotsinspector  de la 
Policia Local de Sant Vicenç dels Horts i el senyor Gregorio Jaramillo Torrijos, 
Sergent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts com a avaluadors de la 
fase de pràctiques, que hauran de presentar sengles informes i elevar-los al 
tribunal qualificador, que emetrà la qualificació final, apte o no apte.
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Cinquè.- Requerir a l’esmentada senyora que en el termini màxim de vint dies, 
els  documents  acreditatius  de  les  condicions  exigides  a  les  bases  de  la 
convocatòria.

Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial  
de la Generalitat, al portal de transparència i donar compte a la propera sessió 
del Ple de l’Ajuntament.

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada i als tutors assignats.

Vuitè.-  Comunicar  aquest  acord  als  departaments  de  Seguretat  Ciutadana, 
Sistemes d’informació, Economia i a les Seccions Sindicals.”

2.0.2 Donar compte del decret núm. 2022LLDR001871 de data 7 d’octubre 
de  2022,  d’aprovar  els  criteris  generals  per  a  la  consolidació  i 
estabilització del personal interí,  en base a l’acord adoptat per la Mesa 
General de Negociació (MGN) d’aquest Ajuntament.

“Expedient número: RH022022000004 Criteris generals per a la consolidació i 
estabilització del personal interí. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  els  criteris  generals  per  a  la  consolidació  i 
estabilització del personal interí, en base a l’acord adoptat per la Mesa General 
de Negociació (MGN) d’aquest Ajuntament.

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de 
la  temporalitat  en  l’ocupació  pública,  determina,  addicionalment  al  que 
estableixen  els  articles  19.U.6  de  la  Llei  3/2017,  de  27  de  juny,  de 
Pressupostos Generals de l'Estat (LPGE) per a l'any 2017 i 19.U.9 de la LPGE 
per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació 
temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no 
dins  de  les  relacions  de  llocs  de  treball,  plantilles  o  una  altra  forma 
d'organització de recursos humans que estiguin contemplades a les diferents 
administracions  públiques  i  estant  dotades  pressupostàriament,  hagin  estat 
ocupades de forma temporal i  ininterrompudament almenys en els tres anys 
anteriors a 31 de desembre de 2020.

Atès que les administracions públiques convocaran, amb caràcter excepcional i 
d'acord amb allò previst a l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, 
aquelles places que, reunint els requisits establerts a l'article 2.1,  haguessin 
estat  ocupades  amb  caràcter  temporal  de  forma  ininterrompuda  amb 
anterioritat a 1 de gener de 2016. Aquests processos, que es faran una sola 
vegada, podran ser objecte de negociació.

I  addicionalment,  els  processos  d'estabilització  continguts  a  la  disposició 
addicional sisena inclouran a les seves convocatòries les places vacants de 
naturalesa  estructural  ocupades  de  forma  temporal  per  personal  amb  una 
relació d'aquesta naturalesa anterior a l'1 de gener de 2016.
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Atès que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la 
cobertura de les places incloses a les ofertes d'ocupació pública s'ha de produir  
abans del 31 de desembre de 2022.

I que la resolució d’aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 
de desembre de 2024.

Vist l’acord de la Mesa General de Negociació (MGN) de data 18 de maig de 
2022 pel qual s’aprovà l’Oferta pública d’Ocupació d’aquesta Corporació per 
l’exercici  2022,  ajustant-se  a  les  disposicions  establertes  als  articles  56  i 
següents  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  en  relació  als  articles  55  i 
següents i 70 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, i a l’article 19 de la LPGE per  
l’any 2022 i de conformitat amb les places vacants que figuren al pressupost i la 
plantilla  aprovades juntament  amb el  Pressupost  de  l’any  2022 i  de  la  Llei 
20/2021,  de  28 de desembre,  de  mesures urgents  per  a  la  reducció  de  la 
temporalitat en l’ocupació pública.
I l’Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2022, d’aquest 
Ajuntament, pel qual s’aprovà l’Oferta pública d’Ocupació d’aquesta Corporació 
per l’exercici 2022, publicada al BOPB CVE 202210085986 de data 31 de maig 
de 2022 i rectificada d’ofici per Acord de la Junta de Govern Local de data 22 
de juliol de 2022, publicat al BOPB amb CVE 202210116500 de data 12 d’agost 
de 2022.

Vist l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts  ,  amb  la  representació  sindical  de  la  UGT,  CCOO,  CSIF,  IAC-
CATAC i ESI-CSC, de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres 
eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3 del text  
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), aprovat per 
RDL 5/2015, de 30 d’octubre, en relació amb l’àmbit de negociació recollit a 
l’article 37.1.c), del citat text refós, s’ha iniciat la negociació per tal d’aprovar els 
criteris per a la consolidació i estabilització del personal interí, que consta a 
l’expedient.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització que consta a 
l’expedient administratiu.

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 els criteris generals per a la consolidació i estabilització del 
personal interí, en base a l’acord adoptat per la Mesa General de Negociació 
(MGN) d’aquest Ajuntament, que es transcriuen literalment:
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1.-  Aprovar els criteris generals d’accés del procés derivat de l’article 2 de la 
Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat  en  l’ocupació  pública:  concurs  oposició  amb  reglamentació 
especial.

1.1. Sistema de selecció: Concurs Oposició
El sistema de selecció serà el concurs oposició amb una valoració total de 50 
punts,  corresponent a la fase de concurs un quaranta per cent (40%) de la 
puntuació total d’acord amb el barem previst i a la fase d’oposició el seixanta 
per cent (60%) de la puntuació total.

La  fase  d’oposició  tindrà  caràcter  eliminatori  i  la  fase  de  concurs  no  serà 
eliminatòria.

Les persones que no superin el  procés selectiu,  però hagin aprovat  la fase 
d’oposició,  podran formar part  de la  borsa que es creï  o  integrar-se en les 
borses existents.

1.2. Fase d’oposició
Inclourà  proves  de caràcter  teoricopràctic  sobre  el  desenvolupament  de  les 
funcions pròpies del lloc de treball a proveir i d’acord amb el temari publicat a 
les corresponents bases, a més de la realització de proves de llengua catalana 
i, si s’escau, de llengua castellana del nivell  que correspongui per a tots els 
grups de classificació.
Valorable amb un màxim de 30 punts (60% de la puntuació total del concurs-
oposició),  sent  necessari  obtenir  un mínim de 15 punts (50% dels exercicis 
teòric i pràctic).

La  puntuació  màxima  de  la  prova  teòrica  serà  de  10  punts,  sense  que 
descomptin les respostes incorrectes, en el seu cas.

La puntuació màxima de la prova pràctica serà de 20 punts.

Les proves de la fase d’oposició tindran per objectiu principal valorar el grau 
d’experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del 
lloc  de  treball  associat  a  la  categoria  de  la  plaça  objecte  de  convocatòria 
d’acord amb el temari que es publicarà en les bases corresponents. Consistiran 
en el desenvolupament d’1 o 2 exercicis, un d’ells de caràcter pràctic.

Temaris orientatius del contingut de les proves selectives:
- Subgrup A1: 14 temes generals i 26 temes específics
- Subgrup A2: 14 temes generals i 14 temes específics
- Subgrup C1: 7 temes generals i 13 temes específics
- Subgrup C2: 7 temes generals i 8 temes específics
- AP: 4 temes generals i 2 temes específics
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Amb  caràcter  general,  i  per  a  tots  els  grups  de  classificació,  excepte 
agrupacions professionals, es proposa la realització de dos exercicis:
-  prova  teòrica:  respondre  per  escrit  un  qüestionari  de  preguntes  sobre  el 
contingut del temari.
Valorable  amb un màxim de 10 punts.  No s’estableix  mínim per  a  la  seva 
superació.
-  prova pràctica:  realització  d’un  supòsit  pràctic  o  en  l’execució  d’un  treball 
vinculat a les funcions pròpies de les places a seleccionar. Valorable amb un 
màxim de 20 punts. No s’estableix mínim per a la seva superació.

Es  configuraran  diferents  exercicis  –teòrics  i  pràctics-  adaptats  als  àmbits 
funcionals de cada categoria i als corresponents llocs de treball associats, per 
tal que la persona aspirant pugui escollir entre diferents opcions de prova.

Sempre i quan sigui possible, les proves teòrica i pràctica es desenvoluparan 
en un mateix dia. En el cas de places d’agrupacions professionals, es proposa 
la  realització  d’un  únic  exercici  de  caràcter  teoricopràctic  (preferentment  un 
qüestionari amb respostes d’opció múltiple) l’objectiu del qual serà valorar el 
grau d’experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies
del lloc de treball associat d’acord amb el temari que es publicarà en les bases 
corresponents (2 temes). Valorable amb un màxim de 30 punts i en el qual 
caldrà obtenir un mínim de 15 punts per a la seva superació.

1.3. Fase de Concurs
La fase de concurs té caràcter no eliminatori  i  es valoren els mèrits que tot 
seguit s’especifiquen amb el barem de puntuació calculat sobre el total de vint 
(20) punts (40% de la puntuació total de concurs-oposició).

En  la  configuració  del  barem  de  puntuació  s’ha  tingut  en  compte 
majoritàriament l’experiència en el cos, escala, categoria o equivalent i en el  
mateix grup de titulació que el de la plaça convocada, tant en l’Administració 
convocant  com  en  qualsevol  altra  Administració  pública  i  entitats  que 
conformen el  Sector Públic  i,  en menor intensitat,  l’experiència en el  sector 
privat en l’exercici de funcions anàlogues a les de la plaça convocada.

També es valora l’experiència en places de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts d’un grup/subgrup de titulació i d’un cos, escala, categoria o equivalent 
diferent al de la plaça convocada.

Pel  que  fa  als  mèrits  acadèmics,  es  valora  la  formació  reglada diferent  i/o 
superior a l’exigida per accedir al cos, escala, categoria o equivalent; els cursos 
de formació contínua i de competències digitals, rebuts en els darrers 10 anys i 
per últim, altres mèrits a determinar per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

1.3.1. Experiència professional i serveis prestats que comportarà el 90% de la 
puntuació màxima de 20 punts de la fase de concurs, fins 18 punts, segons 
detall:
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A) Per serveis prestats amb caràcter temporal a l’Administració local convocant 
en  una  plaça  del  mateix  grup,  subgrup,  escala,  subescala,  titulació  i 
denominació (en el cas de personal funcionari) o categoria professional (per al 
personal  laboral),  desenvolupant  funcions  iguals  o  assimilades  a  la  plaça 
convocada: 0,60 punts per mes treballat.
B) Per serveis prestats amb caràcter temporal a l’Administració convocant en 
qualsevol altre càrrec, destinació, grup i subgrup o categoria professional i no 
meritats en els apartats anteriors: 0,20 punts per mes treballat.

C)  Per  serveis  prestats  amb  caràcter  temporal  a  d’altres  administracions 
públiques diferents de la convocant  o empreses del  sector  públic,  titulació i 
denominació (en el cas de personal funcionari) o categoria professional (per al 
personal  laboral),  desenvolupant  funcions  iguals  o  assimilades  a  la  plaça 
convocada: 0,10 punts per mes treballat.
D). Per serveis prestats a l’empresa privada / sector privat en un lloc d’igual o 
similar categoria i en funcions anàlogues a les de les places a cobrir: 0,05 punts 
per mes treballat.

1.3.2.  Formació  acadèmica  i  altres  mèrits,  que  comportarà  el  10  %  de  la 
puntuació màxima de 20 punts de la fase de concurs, fins 2 punts,  segons 
detall:

A. 
FORMACI
Ó
(fins  a  2 
punts)

GRUP  A  (1A  I 
a2)

GRUP  C  (C1  I 
c2)
ADMINISTRACI
Ó I SERVEIS

GRUP  C  (C1  I 
C2) OFICIS

AGRUPACIONS 
PROFESSIONAL
S

A.1.  F. 
REGLADA
(fins  a  0’5 
punt)

Altre  grau  o 
diplomatura: 0’16 
punt
Màster:  0’48 
punt

Batxillerat  o 
FPGS: 0,16 punt
Grau  o 
diplomatura: 0,48 
punt

Altre  títol  de  FP 
(FP1  O  FPGM): 
0,16 punt
FPGS: 0,48 punt

FP1  o  FPGM: 
0,25 punt

A.2.  F. 
CONTÍNU
A
(fins  a  1 
punt)

Fins a 20 hores: 
0,1 punt
De més de 20 a 
50  hores:  0,2 
punt
Més  de  50 
hores: 0,25 punt

Fins a 20 hores: 
0,1 punt
De més de 20 a 
50  hores:  0,2 
punt
Més de 50 hores: 
0,25 punt

Fins a 20 hores: 
0,1 punt
De més de 20 a 
50  hores:  0,2 
punt
Més de 50 hores: 
0,25 punt

Fins  a  20 hores: 
0,1 punt
De més de 20 a 
50  hores:  0,2 
punt
Més de 50 hores: 
0,25 punt

A.3.  F. 
ACTIC  O 
EQUIVAL
ENT
(fins a 0,25 
punt)

Fins  a  0,25 
segons detall:
Bàsic: 0,05 punt
Mig: 0,125 punt
Avançat:  0,25 
punt

Fins  a  0,25 
segons detall:
Bàsic: 0,05 punt
Mig: 0,125 punt
Avançat:  0,25 
punt

Fins  a  0,25 
segons detall:
Bàsic: 0,05 punt
Mig: 0,25 punt

Fins  a  0,25 
segons detall:
Bàsic: 0,05 punt
Mig: 0,25 punt

A.4. Superació  d’un Superació  d’un Superació  d’un Superació  d’un 
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ALTRES 
MÈRITS
(fins  a  2 
punts)

procés  selectiu 
convocat  per 
l’Administració 
convocant:

- Provisió 
de  places 
del mateix 
grup, 
subgrup 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  1,50 
punt

- Provisió 
de  places 
d’altre 
grup, 
subgrup, 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  0,50 
punt

procés  selectiu 
convocat  per 
l’Administració 
convocant:

- Provisió 
de  places 
del  mateix 
grup, 
subgrup 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  1,50 
punt

- Provisió 
de  places 
d’altre 
grup, 
subgrup, 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  0,50 
punt

procés  selectiu 
convocat  per 
l’Administració 
convocant:

- Provisió 
de  places 
del  mateix 
grup, 
subgrup 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  1,50 
punt

- Provisió 
de  places 
d’altre 
grup, 
subgrup, 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  0,50 
punt.

procés  selectiu 
convocat  per 
l’Administració 
convocant:

- Provisió 
de  places 
del  mateix 
grup, 
subgrup 
escala, 
subescala, 
categoria  i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocada
: 1,50 punt

- Provisió 
de  places 
d’altre 
grup, 
subgrup, 
escala, 
subescala, 
categoria  i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocada
:  0,50 
punt.

2.- Aprovar els criteris generals d’accés del procés derivat de la DA 6a i DA 8a 
de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat en l’ocupació pública: concurs de mèrits. 

El  sistema  de  selecció  de  concurs  es  farà  per  aquesta  convocatòria 
excepcional, es realitzarà per una sola vegada. 

L’única prova selectiva a realitzar seria la corresponent a l’acreditació del nivell 
de català determinat en cadascuna de les bases corresponents i, si s’escau, 
prova de coneixements de llengua castellana, en el cas que la persona aspirant 
no acrediti estar en possessió del corresponent certificat. 
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El  concurs  té  caràcter  no  eliminatori  i  es  valoren  mèrits  que  tot  seguit 
s’especifiquen amb el barem de puntuació calculat sobre el total de cinquanta 
(50)  punts,  corresponent  el  60% a  l’experiència  professional  i  el  40% a  la 
formació acadèmica i altres mèrits a determinar. 

2.1. Experiència professional i serveis prestats que comportarà el 60% del total 
de 50 punts de la puntuació màxima del concurs, fins 30 punts, segons detall:  
A) Per serveis prestats amb caràcter temporal a l’Administració local convocant 
en  una  plaça  del  mateix  grup,  subgrup,  escala,  subescala,  titulació  i 
denominació (en el cas de personal funcionari) o categoria professional (per al 
personal  laboral),  desenvolupant  funcions  iguals  o  assimilades  a  la  plaça 
convocada: 0,60 punts per mes treballat. 
B) Per serveis prestats amb caràcter temporal a l’Administració convocant en 
qualsevol altre càrrec, destinació, grup i subgrup o categoria professional i no 
meritats en els apartats anteriors: 0,20 punts per mes treballat. 
C)  Per  serveis  prestats  amb  caràcter  temporal  a  d’altres  administracions 
públiques diferents de la convocant  o empreses del  sector  públic,  titulació i 
denominació (en el cas de personal funcionari) o categoria professional (per al 
personal  laboral),  desenvolupant  funcions  iguals  o  assimilades  a  la  plaça 
convocada: 0,10 punts per mes treballat. 
D) Per serveis prestats a l’empresa privada / sector privat en un lloc d’igual o 
similar categoria i en funcions anàlogues a les de les places a cobrir: 0,05 punts 
per mes treballat. 

2.2. Formació acadèmica i altres mèrits, que comportarà el 40% del total de 50 
punts de la puntuació màxima del concurs, fins 20 punts, segons el detall:

A. 
FORMACIÓ
(fins  a  20 
punts)

GRUP A (1A I a2)
GRUP C (C1 I c2)
ADMINISTRACIÓ 
I SERVEIS

GRUP C (C1 I 
C2) OFICIS

AGRUPACIONS 
PROFESSIONAL
S

A.1.  F. 
REGLADA
(fins  a  2 
punts)

Altre  grau  o 
diplomatura:  1 
punt
Màster: 2 punts

Batxillerat o FPGS: 
1 punt
Grau  o 
diplomatura:  2 
punts

Altre títol de FP 
(FP1  O 
FPGM): 1 punt
FPGS: 2 punts

FP1  o  FPGM:  1 
punt

A.2.  F. 
CONTÍNUA
(fins  a  15 
punt)

Fins  a  10  hores: 
0,10 punt
De  més  de  10  a 
20 hores: 0,4 punt
De  més  de  20  a 
50 hores: 0,8 punt
Més de 50 hores: 
1 punt

Fins  a  10  hores: 
0,10 punt
De més de 10 a 20 
hores: 0,4 punt
De més de 20 a 50 
hores: 0,8 punt
Més  de  50  hores: 
1 punt

Fins  a  10 
hores:  0,10 
punt
De més de 10 
a 20 hores: 0,4 
punt
De més de 20 
a 50 hores: 0,8 
punt
Més  de  50 

Fins  a  10  hores: 
0,10 punt
De més de 10 a 
20  hores:  0,4 
punt
De més de 20 a 
50  hores:  0,8 
punt
Més de 50 hores: 
1 punt
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hores: 1 punt
A.3. F. ACTIC 
O 
EQUIVALEN
T
( 1 punt)

Bàsic: 0,2 punt
Mig: 0,5 punt
Avançat: 1 punt

Bàsic: 0,2 punt
Mig: 0,5 punt
Avançat: 1 punt

Bàsic: 0,2 punt
Mig: 0,5 punt
Avançat:  1 
punt

Bàsic: 0,2 punt
Mig: 0,5 punt
Avançat: 1 punt 

A.4.  ALTRES 
MÈRITS
(fins  a  2 
punts)

Superació  d’un 
procés  selectiu 
convocat  per 
l’Administració 
convocant:

- Provisió 
de  places 
del  mateix 
grup, 
subgrup 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  1,50 
punt

- Provisió 
de  places 
d’altre 
grup, 
subgrup, 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  0,50 
punt

Superació  d’un 
procés  selectiu 
convocat  per 
l’Administració 
convocant:

- Provisió 
de  places 
del  mateix 
grup, 
subgrup 
escala, 
subescala, 
categoria  i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocada
: 1,50 punt

- Provisió 
de  places 
d’altre 
grup, 
subgrup, 
escala, 
subescala, 
categoria  i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocada
: 0,50 punt

Superació  d’un 
procés  selectiu 
convocat  per 
l’Administració 
convocant:

- Provisió 
de  places 
del  mateix 
grup, 
subgrup 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  1,50 
punt

- Provisió 
de  places 
d’altre 
grup, 
subgrup, 
escala, 
subescala
, categoria 
i 
denomina
ció  de  la 
plaça 
convocad
a:  0,50 
punt.

Superació  d’un 
procés  selectiu 
convocat  per 
l’Administració 
convocant:

- Provisió de 
places  del 
mateix 
grup, 
subgrup 
escala, 
subescala, 
categoria  i 
denominac
ió  de  la 
plaça 
convocada
: 1,50 punt

- Provisió de 
places 
d’altre 
grup, 
subgrup, 
escala, 
subescala, 
categoria  i 
denominac
ió  de  la 
plaça 
convocada
:  0,50 
punt.

3.- Aprovar altres qüestions derivades del procés d’estabilització: 

3.1. Qualificació final El resultat del procés selectiu s’obté de la suma de les 
puntuacions  obtingudes  pels  mèrits  degudament  acreditats  en  el  concurs, 
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resultant seleccionada la persona aspirant que obtingui la puntuació final més 
alta. 

3.2. Criteris de desempat En cas d’empat en el resultat final de la valoració de 
mèrits, es seleccionarà la persona aspirant que obtingui més puntuació en la 
valoració  agregada  de  l’experiència  professional  acreditada  en  els  apartats 
2.1.A)  i  2.1.B)  i,  si  persisteix  l’empat,  la  que  obtingui  millor  puntuació  en 
l’apartat 2.1.C). 

El  tribunal  no  podrà  proposar  el  nomenament  d’un  nombre  de  persones 
aspirants seleccionades superior al de las places convocades. 

3.3. Prova de català: nivell de català exigit en les respectives convocatòries. De 
la  superació  d’aquestes  proves  en  restaran  exemptes  aquelles  persones 
aspirants que prèviament, i en el marc d’un procés selectiu de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, hagin superat o acreditat un nivell igual o superior al 
requerit en les respectives bases. 

3.4. Constitució de la borsa de treball o incorporació a les borses existents. Les 
persones  que  no  superin  el  procés  selectiu,  però  hagin  aprovat  la  fase 
d’oposició, podran formar part de la borsa de treball que es creï o integrar-se en 
les borses existents. 

L’ordre de preferència estarà determinat per la puntuació total obtinguda en el 
procés selectiu. Davant la situació de persones amb puntuacions idèntiques, 
tindrà preferència la persona aspirant que hagi obtingut millor puntuació a la 
fase d’oposició.

En el cas d’integració de les persones aspirants en borses ja existents, l’ordre 
de preferència seguirà els criteris fixats en el paràgraf anterior per a les borses 
de nova creació i tindran preferència sobre els altres aspirants que ja formin 
part de la borsa. 

3.5. Vigència La vigència dels presents criteris generals finalitzarà d’acord amb 
la  regulació  prevista  a  la  Llei  20/2021,  de  28  de  desembre,  el  dia  31  de 
desembre de 2024.

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. 

Quart.- Comunicar a les seccions sindicals d’aquest Ajuntament.
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3.0.0 SERVEIS SOCIALS

3.0.1 Aprovació del contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, 
cooperació i la col·laboració entre el departament de treball, afers socials 
i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social. (SBV42022000011)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=232 
corresponent al minut 19:03:52 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: SBV42022000011 Contracte programa 2022-2025  per a 
la  coordinació,  cooperació i  la col·laboració entre el  departament de treball, 
afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts en matèria de serveis socials i altres programes relatius al  
benestar social.

Tràmit  relacionat: Aprovació  del  contracte  programa  2022-2025  per  a  la 
coordinació, cooperació i la col·laboració entre el departament de treball, afers 
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social.

En data 21 d’abril de 2022 amb número de decret 2022LLDR0006666 es va 
aprovar  la  sol·licitud  del  nou  contracte  programa  2022-2025  per  a  la 
coordinació, cooperació i la col·laboració entre el departament de treball, afers 
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social de la Generalitat de Catalunya. 

Vist que en data 13 de Juliol del 2022 , el departament de treball, afers socials i  
famílies de la Generalitat de Catalunya va entrar per registre municipal número 
E2022019635  la  proposta  del  nou  contracte  programa  2022-2025  per  a  la 
coordinació, cooperació i la col·laboració entre el departament de treball, afers 
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social de la Generalitat de Catalunya. 

Atès que la prestació dels acords que regula en nou contracte programa és 
competència municipal. 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=232
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=232
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Vist  l’informe de la cap del  departament de Serveis Socials,  que justifica la 
necessitat i conveniència d’aprovar el Contracte Programa 2022-2025 per a la 
coordinació, cooperació i la col·laboració entre el departament de treball, afers 
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social.

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

Vista la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat, impacte econòmic, 
caràcter no contractual de l’activitat, que s’adjunta a l’expedient, en compliment 
de  l’article  111  de  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com article 47 
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

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

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

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

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

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  el  contracte  programa  2022-2025  per  a  la  coordinació, 
cooperació i  la  col·laboració  entre  el  departament  de treball,  afers socials  i 
famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, tot 
això d’acord amb el text de la minuta del conveni que s’adjunta a l’acord.

Segon.- Acceptar la proposta econòmica vinculada per els anys següents: 
Any 2022: 1.205.510,42€
Any 2023 1.274.355,60€
Any 2024: 1.389.977,38€
Any 2025: 1.510.259,17€

Aquests imports consten desglossats en el text de la minuta que s’adjunta a 
l’expedient.

Tercer.-  Notificar  aquesta Resolució  al  Departament de Drets Socials  de la 
Generalitat  de  Catalunya,  interessada,  adjuntant-li  amb  la  notificació  un 
exemplar del conveni que s’aprova per aquesta Resolució, el qual haurà de ser 
retornat per l’esmentada administració, a l’Ajuntament degudament formalitzat i 
demanant-li  que  enviï  a  aquest  Ajuntament  certificació  acreditativa  del 
corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser adoptat per 
l’òrgan competent, referent a l’acceptació per part de la Corporació de de la 
Generalitat  de  Catalunya,  del  text  del  conveni  en  tots  els  seus  termes, 
significant a la citada administració que, per aplicació del que disposa l’article 
112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les  
administracions públiques de Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la  
data de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats 
participants.

Quart.- Publicar íntegrament el conveni de col·laboració al Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona (BOPB), per aplicació del que disposa l’article 112.2 de 
la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques, així com un anunci de referència sobre l’aprovació i  
signatura d’aquest conveni a DOGC.
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Cinquè.-  Informar al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat en compliment del que disposa l’article 14 i la disposició addicional 
novena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació  i  bon  govern  (LTAIPBG),  i  publicar  al  Portal  de  Transparència 
d’aquest Ajuntament. 

Sisè.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció.

4.0.0 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

4.0.1 Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del reglament de 
mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE) per a desenvolupar 
l’article  85  de  l’ordenança de civisme  i  convivència  ciutadana de Sant 
Vicenç dels Horts. (EC072022000001)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=961 
corresponent al minut 19:16:01 

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

Expedient número: EC072022000001 Elaboració del reglament de mesures 
alternatives  la sanció econòmica per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança 
de civisme i convivència ciutadana. 

Tràmit  relacionat: Resolució  a  les  al·legacions  i  aprovació  definitiva  del 
reglament  de  mesures  alternatives  a  la  sanció  econòmica  (MASE)  per  a 
desenvolupar l’article 85 de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de 
Sant Vicenç dels Horts.

El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juny de 2022 va 
aprovar inicialment el reglament de mesures alternatives a la sanció econòmica 
(MASE) per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança de civisme i convivència 
ciutadana de Sant Vicenç dels Horts.

L’acord provisional juntament amb el reglament de mesures alternatives a la 
sanció econòmica (MASE) per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança de 
civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts, es van exposar al 
públic de conformitat amb el què estableix l’article 63 del decret 179/1995, que 
aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, per tal que els 
interessats poguessin examinar-lo i presentar les al·legacions i/o suggeriments 
que estimessin oportunes.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=961
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=961
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L’anunci de l’exposició pública es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
en data 11 de juliol de 2022 i a Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en 
data 20 de juliol de 2022 i posteriorment es va procedir a ampliar el termini 
d’exposició  pública  al  BOPB i  en  DOGC en  dates  1  i  4  d’agost  de  2022, 
respectivament.

Dins l’esmentat termini d’exposició pública que finalitzava el dia 16 de setembre 
de 2022,  el  senyor  EBM ha presentat  escrit  d’al·legacions amb número de 
registre d’entrada en aquest Ajuntament E2022020563. 

Vist l’informe de la Tècnica Superior de Secretaria i del Secretari Accidental,  
que  consta  dintre  de  l’expedient,  emes  en  relació  a  les  al·legacions 
presentades.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor EBM amb número 
de registre E2022020563, en base a les consideracions exposades a l’informe 
emès per la Tècnica Superior de Secretaria i el Secretari Accidental. 

Segon.-  Aprovar  definitivament  el  reglament  de  mesures  alternatives  a  la 
sanció econòmica (MASE) per a desenvolupar l’article 85 de l’ordenança de 
civisme i convivència ciutadana de Sant Vicenç dels Horts. 

Tercer.-  Aprovar  la  publicació  al  BOPB,  i  al  tauler  d’anuncis  de  tot  el  text 
íntegre del reglament de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE) 
per  a  desenvolupar  l’article  85  de  l’ordenança  de  civisme  i  convivència 
ciutadana de Sant Vicenç dels Horts, el qual no entrarà en vigor fins passats 15 
dies hàbils des de la seva publicació, segons el que preveu l'article 65.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

Quart.- Aprovar la publicació, en el DOGC, de la referència del BOPB en què 
s’hagi publicat el text íntegre. 

Cinquè.-  Trametre  l’acord  d’aprovació  definitiva  i  còpia íntegra i  fefaent  del 
reglament a l’Administració de l’Estat (Subdelegació del Govern a Barcelona) i 
Generalitat  de  Catalunya  (Departament  de  Governació  i  Relacions 
Institucionals). 

Sisè.- Notificar el present acord al senyor EBM.

5.0.0 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I TURISME
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5.0.1 Aprovació de dos dies addicionals d’obertura comercial en festius 
per al 2023. (PE022022000002)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=1248 
corresponent al minut 19:20:48 

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

Expedient  número: PE022022000002 Aprovació  de  dos  dies  addicionals 
d’obertura comercial en festius a Sant Vicenç dels Horts, per l’any 2023.

Tràmit relacionat:  Aprovació de dos dies addicionals d’obertura comercial en 
festius a Sant Vicenç dels Horts, per l’any 2023.

En data 31 de maig de 2021, es va publicar l’Ordre EMO/117/2021, de 25 de 
maig,  per  la  qual  s’estableix  el  calendari  d’obertura  dels  establiments 
comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023.

A l’article 5 d’aquesta Ordre, d’acord amb el que estableix l’article 36.2.c) de la 
Llei  18/2017,  d’1  d’agost,  de  comerç,  serveis  i  fires,  s'estableix  que  els 
ajuntaments han d’afegir dos dies addicionals d’obertura per als establiments 
comercials  del  seu municipi.  Un cop acordades les dates a afegir  s’han de 
comunicar a la Direcció General de Comerç abans del dia 1 de novembre de 
2022 per al calendari del 2023. 

Vist l’informe del tècnic de Promoció Econòmica de data 28 de setembre de 
2022, que s’adjunta a l’expedient, en el qual s’argumenta que les dates més 
adequades són els diumenges 10 i 31 de desembre de 2023.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar afegir al calendari de la Generalitat els diumenges 10 i 31 de 
desembre de 2023 com a festius de lliure obertura comercial a Sant Vicenç dels 
Horts.
 
Segon. Notificar l’acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat.

6.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=1248
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=1248
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6.0.1 Aprovació inicial del Pla director del cicle integral de l’aigua de Sant 
Vicenç dels Horts 2022 – 2027. (PLAN2022000003)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=1454 
corresponent al minut 19:24:14

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: PLAN2022000003 Pla director del cicle integral de l’aigua 
de Sant Vicenç dels Horts 2022 – 2027. 
Tràmit relacionat: Aprovació inicial del Pla director del cicle integral de l’aigua 
de Sant Vicenç dels Horts 2022 – 2027.

Vist el Pla director del cicle integral de l’aigua de Sant Vicenç dels Horts pel  
període comprès entre els anys 2022 al 2027, redactat per l’empresa SGAB 
Sociedad General de Aguas de Barcelona – Aigües de Sant Vicenç dels Horts, 
com a concessionària dels serveis d’abastament d’aigua potable, clavegueram 
municipal i realització d’obres públiques de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts.

Vist el següent marc legal d’aplicació al Pla director del cicle integral de l’aigua:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases del Règim Local.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Llei 31/2010, de 3 de agost, del Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'Aigua de l'AMB.
- Reglament  municipal  de  prestació  del  servei  d’abastament  d’aigua 

potable
- Reglament Metropolità d’Abocament d’Aigües Residuals
- Reglament del servei municipal de clavegueram.
- Plec de Clàusules que regeixen el contracte del cicle integral de l’aigua.

Vist  l’informe  del  Cap  d’Espai  Públic  i  Serveis  Municipals,  de  data  30  de 
setembre de 2022,  sobre la necessitat  de disposar del  Pla director de cicle 
integral de l’aigua de Sant Vicenç dels Horts 2022 – 2027, que consta dintre de 
l’expedient. 

Atès que el Pla Director del cicle integral de l’aigua (abastament aigua potable i 
clavegueram) del municipi de Sant Vicenç dels Horts, és l’eina que ens permet 
la  revisió  del  sistema actual  i  la  planificació  del  desenvolupament  futur  per 
assolir unes xarxes que assoleixin uns millors paràmetres de funcionament i  

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=1454
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=1454
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gestió. Això resulta notablement important per a un municipi que ha patit un 
creixement  molt  intens  a  partir  de  la  dècada  dels  anys  60  -  70,  que  s’ha 
concretat en un desenvolupament urbanístic poc ordenat, i que ha hagut de fer 
front a les creixents exigències de la demanda amb actuacions sobre la marxa.

I actualment, amb nous i més exigents requeriments per part dels usuaris i per  
part  de  l’Administració,  unit  a  una moderació  del  creixement  i  la  demanda, 
resulta imprescindible afrontar la tasca de planificació.

Atès que l'objecte del  Pla director és la recerca de tota la informació sobre 
l’abastament d’aigua potable i clavegueram, tant pel que fa a la seva situació 
actual com la que es deriva del planejament, i plantejar solucions globals per 
obtenir  una  infraestructura  adequada,  eficaç,  suficient,  que  compleixi  la 
normativa  d’aplicació,  i  possibiliti  l'expansió  urbanística  prevista  al  propi 
planejament. A tal efecte el Pla Director fa un anàlisi de la situació actual de 
l’abastament i el clavegueram, des de tots els punts que tècnicament l'afecten, 
una previsió de l'evolució de la demanda, i una proposta de millores justificada, 
escollida entre moltes  possibles que acompleixen els  objectius prefixats.  La 
seva confecció, per tant, es basa en una informació i documentació de partida, 
que permet construir  l’eina principal  que és el  model  matemàtic  d’ambdues 
xarxes.  Aquest  model,  amb l’aplicació  informàtica  corresponent,  ens permet 
simular la xarxa actual i futura en tots els escenaris previstos, tant de capacitat  
hidràulica, estat de les canonades, qualitat de l’aigua, de cara a planificar les 
millores del sistema amb la màxima eficiència.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar inicialment el Pla director del cicle integral de l’aigua (xarxa 
d’aigua potable i clavegueram) de Sant Vicenç dels Horts pel període de temps 
de l’any 2022 a 2027, que ha redactat per l’empresa SGAB Sociedad General 
de  Aguas  de  Barcelona,  (Aigües  de  Sant  Vicenç  dels  Horts),  com  a 
concessionària  dels  serveis  d’abastament  d’aigua  potable,  clavegueram 
municipal i realització d’obres públiques de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts.

Segon. Sotmetre a informació pública, el present acord i el Pla director del cicle 
integral de l’aigua de Sant Vicenç dels Horts pels anys 2022 a 2027, 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, el Pla director del cicle integral de l’aigua de Sant 
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Vicenç dels Horts, que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Quart.  Donar trasllat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’empresa SGAB 
Sociedad General de Aguas de Barcelona - Aigües de Sant Vicenç dels Horts,  
com a concessionària dels serveis d’abastament d’aigua potable, clavegueram 
municipal i realització d’obres públiques de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts a la resta de companyies de serveis i entitats afectades, al departaments 
municipals d’economia, medi ambient, protecció civil i urbanisme.

7.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

7.0.1  Aprovar  provisionalment  el  Pla  Especial  Urbanístic  en  sòl  no 
urbanitzable per la implantació d’un edifici destinat a aparcament públic 
en  l’estació  de  FGC  de  Quatre  Camins  de  Sant  Vicenç  dels  Horts. 
(T2142020000001)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=2
006 corresponent al minut 19:33:26 

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

Expedient  número: T2142020000001 Pla  Especial  Urbanístic,  en  sòl  no 
urbanitzable, per implantació d’edifici d’aparcament públic, estació de Quatre 
Camins. 
Tràmit relacionat: Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic en sòl no 
urbanitzable  per  la  implantació  d’un  edifici  destinat  a  aparcament  públic  en 
l’estació de FGC de Quatre Camins de Sant Vicenç dels Horts.

L’objecte del PEU és incrementar les places d’aparcament actual i esdevenir 
una estació d’intercanvi  modal transport públic-vehicle privat sense alterar la 
classificació  ni  la  qualificació  urbanística  definida  pel  planejament  urbanístic 
vigent.

El Pla especial presentat a aprovació provisional té per objecte la implantació 
d’una edificació  destinada a aparcament intermodal  vinculada a l’estació  de 
Quatre  Camins  dels  Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts.

En data 10 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts va acordar aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=2006
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=2006
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=2006
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en sòl  no urbanitzable per la  implantació  d’un edifici  destinat  a aparcament 
públic en l’estació de FGC de Quatre Camins de Sant Vicenç dels Horts i es va 
sotmetre  l’expedient  a  informació  pública  per  termini  d'un  mes  mitjançant 
anunci  en  el  tauler  d'anuncis  de  l'Ajuntament,  en  el  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  i al 
Diari Ara de data 1 de febrer de 2022 i al tauler  d’anuncis  de l’Ajuntament de  
data 3 de febrer a 3 de març de 2022.

Atès que en data 5 d’octubre de 2022,  el  tècnic  de  Mobilitat  emet  informe 
favorable que s’adjunta l’expedient.

Atès que en data 6 d’octubre de 2022, el Cap de Salut Pública i Medi Ambient  
emet informe favorable que s’adjunta l’expedient.

Vist  l’informe tècnic  emès per  l’Arquitecte Municipal  en data 6 d’octubre de 
2022, que es transcriu a continuació:

“Antecedents

El 29 d’octubre de 2020 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya presenta l’Avanç  
del  Pla  Especial  urbanístic,  en  sòl  no  urbanitzable,  per  implantació  d’edifici  
d’aparcament  públic,  estació de Quatre Camins  i  sol·liciten que l’Ajuntament l’inici  
d’avaluació ambiental estratègica simplificada.

El  16  de  novembre  de  2020  l’Ajuntament  sol·licita  al  Departament  de  Territori  i  
Sostenibilitat l’inici d’avaluació ambiental estratègica simplificada del projecte  per a la  
implantació d’edifici d’aparcament públic.

El 12 de març de 2021 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de  
Barcelona  va acordar informar favorablement  el projecte.

El 17 de març de 2021 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona  
emet  informe  favorable  en  el  sentit  que  el  PE  no  s’ha  de  sotmetre  a  avaluació  
ambiental  estratègica ordinària,  atès que no suposarà efectes significatius sobre el  
medi ambient,  i realitza una sèrie de consideracions.

El 28 de setembre de 2021  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya presenten el  
Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable per la implantació d’un edifici destinat a  
aparcament públic en l’estació de FGC de Quatre Camins de Sant Vicenç dels Horts  
( d’ara endavant PEU) i sol·liciten que es procedeixi a la seva aprovació inicial. 

El 10 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Vicenç  
dels  Horts  acorda  aprovar  inicialment  el  PEU  i  sotmetre  l’expedient  a  informació  
pública per termini d'un mes mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona  i  en  un  dels  diaris  de  premsa  periòdica  de  més  divulgació  en  l'àmbit  
municipal,  segons  l’establert  per  l'article  23.1.b)  del  RLU,  restant,  així  mateix,  a  
disposició a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.
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Així  mateix  es  sol·licita  informe  als  organismes  afectats  per  raó  de  les  seves  
competències sectorials, d’acord amb allò determinat pels serveis tècnics municipals: 

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Agència Catalana de l’Aigua.
L’Autoritat del Transport Metropolità.

Objecte del Pla Especial

L’objecte  del  PEU és incrementar  les  places  d’aparcament  actual  i  esdevenir  una 
estació d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat sense alterar la classificació  
ni la qualificació urbanística definida pel planejament urbanístic vigent.

L’àmbit del PEU abasta 6.414,70 m2 i es situa a l’extrem nord del municipi, el qual  
limita a l’oest amb l’edificació existent d’accés a l’estació de ferrocarrils, al nord amb el  
terme municipal de Pallejà, al sud amb unes instal·lacions dels ferrocarrils i a l’est amb  
el nus viari que connecta la carretera N-II amb la carretera N-340.

L’ús actual és el d’aparcament exterior vinculat a l’estació de FGC de Quatre Camins  
amb una capacitat aproximada de 150 places, incloses les adaptades per persones  
amb mobilitat reduïda, i 13 places de motocicleta.  L’accés a l’aparcament es produeix  
a través de  la carretera N-II. La proposta pretén incrementar les reserves de places  
d’aparcament fins a les 346 places de vehicles.

Els terrenys són propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

El  document  està  integrat  per   una  memòria,  normativa  urbanística,   plànols  
d’informació i d’ordenació, el Document ambiental estratègic, l’Estudi d’avaluació de  
mobilitat generada, l’Estudi d’impacte i d’integració paisatgística i l’Avantprojecte.

Planejament urbanístic vigent

El  Pla  Territorial  Metropolità  de  Barcelona  (  d’ara  endavant  PTMB)  aprovat  
definitivament  el  20  d’abril  de  2010,  identifica  els  terrenys  en el  Sistema d’espais  
oberts com Espais de protecció preventiva. Aquests sòls queden regulats pels articles  
2.6 i 2.9 de la normativa del PTMB.

El Pla General Metropolità ( d’ara endavant PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol  
de 1976,   classifica aquest  sòls  de no urbanitzable   i  els  qualifica  d’Espais  lliures  
vinculats a la protecció de sistemes (clau 9). Els articles 174 i 201 de les Normes  
Urbanístiques del PGM descriu les determinacions urbanístiques d’aquest sòls.

Planejament en tramitació: 

El  Pla  director  urbanístic  dels  aparcaments  d’intercanvi  modal  transport  públic  –  
vehicle privat a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'ATM de l'àrea de Barcelona va  
ser  aprovat inicialment el 23 de setembre de 2021. 
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La Comissió de Territori de Catalunya  va acordar:

Suspendre, pel termini d’un any, d’acord amb els articles 73 i 74 del Text refós de la  
Llei d’urbanisme, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació obligatòria, en  
els àmbits assenyalats pel PDU en el plànol O.00 Àmbit de suspensió de tramitacions i  
llicències,  integrat  en  la  documentació  gràfica  del  pla,  i  detallats  en  les  Fitxes  
d’ordenació normativa gràfica,  la  tramitació de plans urbanístics derivats concrets i  
projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament  
de  llicències  de  parcel·lació  de  terrenys,  d'edificació,  reforma,  rehabilitació  o  
enderrocament deconstruccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i  
d'altres autoritzacionsmunicipals connexes establertes per la legislació sectorial, llevat  
aquelles llicències que, tant pel que fa als sectors que són objecte de modificació, com  
pel que fa a la normativa d’integració paisatgística que afecta a la totalitat de l’àmbit  
d’actuació del PDU, d’acord amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,  
pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de la  Llei  d’urbanisme,  siguin  compatibles  amb el  
planejament vigent i el PDU en tràmit.

L’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de  
la Llei d’urbanisme, determina que :

Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de llicències en  
aplicació del què estableix l'article 71.2 de la Llei d'urbanisme, es poden tramitar els  
instruments  o  atorgar  les  llicències  fonamentats  en  el  règim  vigent  que  siguin  
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat,  en el  
cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou  
planejament, una vegada definitivament aprovat.

La proposta del PE és compatible amb el PDU aprovat inicialment i consegüentment,  
en aplicació de l’article 102.4 del decret 305/2006, es pot continuar amb la tramitació  
de l’instrument de planejament derivat.

Proposta d’ordenació del Pla Especial

El  PEU  proposa  5  alternatives  basades  en  criteris  comuns.  Finalment  justifica  
l’adopció  de l’alternativa  5 com la més adequada als  propòsits  de l’actuació  tenint  
present criteris d’accessibilitat,  mediambientals i d’execució de l’obra.

El PEU fixa les condicions d’ús i d’ordenació  de l’edificació i del seu entorn sense  
modificar-ne  el  règim  del  sòl  ni  la  qualificació  urbanística  vigent,  i  adaptant-se  a  
l’avantprojecte  que  s’annexa  al  document.  En  aquest  sentit  el  Pla  proposa  les  
condicions d’ordenació bàsiques  següents:

Edificabilitat: 12.180 m2st

Ocupació màxima: 45%

Alçada reguladora màxima: 12,50 m

Nombre de plantes: PB+3PP

Gàlib edificatori i punt de referència de l’ARM: definit en el plànol 3.1 Ordenació
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Es permet la construcció de plantes soterrani

Ús d’aparcament de vehicles

Usos complementaris. Màxim el 20% del sostre:

Serveis associats directament amb la mobilitat
Serveis per facilitar l’intercanvi de vehicles
Petits serveis de reparació
Servei intercanvi paqueteria
Oficines relacionades amb la mobilitat
Petit servei de comerç o restauració

Fases d’execució.  Es defineixen 2 fases d’execució:
Fase 1: PB+2PP en un termini de 5 anys
Fase 2: 3PP en un termini de 10 anys

Urbanització entorn de l’edifici: definit en el plànol 3.2 Urbanització i per la normativa  
del PE.

Procediment avaluació ambiental estratègica

Informe CTUAMB

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona  va acordar  
informar favorablement  el projecte.

La CTUAMB considera que la proposta s’adequa al planejament territorial  atés que  
d’acord amb l’article 2.11.3.C. del PTMB entraria dins el supòsit d’altres elements  que  
no estan expressament prohibits per la legislació urbanística.

Així mateix considera que la figura de Pla Especial que es planteja es la idònia per  
desenvolupar els objectius de la proposta d’acord amb el  Decret 1/2010 del text refós  
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012 i per la normativa urbanística del Pla  
General  Metropolità.  Alhora  el  present  Pla  no altera el  règim del  sòl  ni  tampoc la  
qualificació d’aquest.

D’altra banda considera que  es justifica l’interès públic i l’oportunitat de la proposta  
pels següents motius:

La nova implantació  és  un element  de suport  a una infraestructura  com ho és  el  
ferrocarril.

Actualment s’està redactant el  Pla director urbanístic dels aparcaments d’intercanvi  
modal transport públic – vehicle privat a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'ATM de  
l'àrea de Barcelona (d’ara endavant PDU P&R),  que té per objectiu crear un marc  
urbanístic i  territorial  adequat  per explotar les potencialitats dels intercanviadors de  
transport públic/vehicle privat definits en el Pla Director d’Infraestructures (PDI) situats  
a les estacions ferroviàries suburbanes (ADIF-RENFE i FGC) i en algunes parades  
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d’autobús, donant resposta a la demanda creixement d’aquest tipus d’aparcaments.  
Segons el PDU P&R l’aparcament de l’estació de Quatre Camins és un dels que es  
preveu ampliar, ja que té capacitat per uns 150 vehicles i, en general, gairebé sempre  
té una ocupació superior al 90%.

Es tracta d’una actuació promoguda per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i  
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Informe OTAAB

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona emet informe favorable  
en el sentit que el PE no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària,  
atès que no suposarà efectes significatius sobre el medi ambient.

Així  mateix  la  OTAAB  determina  que  el  PE  ha  d’incorporar  les  següents  
consideracions:

Es proposa trasplantar els exemplars que es veuran afectats per la nova edificació,  
situant-los a la seva façana est, creant una petita barrera o mur verd que ocultaria les  
primeres plantes de l’aparcament  des de l’antiga  carretera N-II,  des de la  qual  es  
realitza l’accés rodat a l’estació.

Preveure les mesures per evitar col·lisions de l’avifauna amb l’edificació atès que el  
Parc Agrari està inclòs dins l’inventari d’Important Bird Areas d’Europa.

Les actuacions del planejament hauran de fer-se d’acord amb els Criteris d’intervenció  
dels espais fluvials, redactats per l’agència Catalana de l’Aigua el març de 2002.

Contemplar l’adopció de les mesures establertes pel Pla d’actuació per a la millora de  
la qualitat de l’aire, aprovat per l’acord de Govern GOV/127/2014. 

Garantir  el  compliment  dels  objectius  de  qualitat  acústica  als  receptors  acústics  
sensibles (usos residencials...) més propers; i planificar adequadament les necessitats  
d’il·luminació  d’aquest  àmbit  per tal  de minimitzar  els  punts de llum instal·lats,  els  
nivells d’il·luminació i controlar la il·luminació intrusa.

El PE ha d’incorporar un Estudi d’avaluació de mobilitat generada.

Tràmit aprovació inicial del PEU

L’acord de la Junta de Govern Local que aprova inicialment el PE  realitza una sèrie  
de consideracions que ha d’incorporar  el document que s’aprovi provisionalment:

Caldrà revisar l’apartat d’execució de fases de l’article 12 de les Normes urbanística  
del PE atès que no defineixen les actuacions que es poden realitzar en cada fase. Així  
mateix cal eliminar la referència als plànols d’ordenació 3.4 i 3.5 atès que el present  
document no els incorpora.
En aquest sentit, d’acord amb la memòria les fases d’execució són les següents:

Fase 1: PB+2PP en un termini de 5 anys
Fase 2: 3PP en un termini de 10 anys



Ple 20/10/2022

Que es contempli i garanteixi un itinerari segur i accessible per als vianants i bicicletes  
per l’exterior de l’edifici d’aparcament, que uneixi el ramal d’accés a l’estació des de la  
N-II i la passarel·la d’accés a les parades de bus de la N-340.

Que la proposta prevegi que l’espai per als vianants i les bicicletes sigui el suficient.

Que es garanteixi l’ús permanent de l’itinerari per als vianants i bicicletes, sense que  
es vegi afectat pel tancament del recinte.

Que l’aparcament de bicicletes compti amb almenys 40 places i que sigui segur.

Informes sectorials

El 28 de gener de 2022 l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe favorable.

El 21 de març de 2022 l’Autoritat del Transport Metropolità emet informe favorable. No  
obstant això , estableix unes condicions relatives al seu desenvolupament, que s’haurà  
de tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes constructius o en les  
mesures de gestió que correspongui:

Cal  la  caracterització  de la  demanda dels  serveis  de transport  per carretera i  una  
estimació dels nivells de servei del transport públic. 

Cal establir una reserva específica d’aparcament per a motocicletes d’acord amb les  
indicacions  del  PDU  dels  aparcaments  d'intercanvi  modal  transport  públic-vehicle  
privat a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'ATM de l'àrea de Barcelona. 

L’11 d’abril  de 2022 l’Oficina Territorial  d’Acció i  Avaluació Ambiental  emet informe 
favorable.

Informes Ajuntament

El   6  d’octubre  de 2022  el  tècnic  de medi  ambient  de l’Ajuntament  emet  informe 
favorable.

El  5 d’octubre de 2022 el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament emet informe favorable

Al·legacions:
L’1 de febrer de 2022 es publica al DOGC i al BOPB l’acord del Ple Municipal i s'inicia  
el  tràmit  d’informació  pública  d’un  més.  Consultat  l’expedient  administratiu  del  pla  
urbanístic, es constata que  no s’han rebut al·legacions.

Consideracions:
D’acord amb l’informe emès per la CTUAMB  la proposta justifica l’interès públic i la  
idoneïtat  de  l’actuació  i  s’ajusta  a  les  determinacions  del  Text  refós  de  la  Llei  
d’Urbanisme, el Pla territorial Metropolità de Barcelona i la normativa urbanística del  
Pla General Metropolità.
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Un cop analitzat el document, es constata que aquest incorpora tant les condicions  
fixades per  l’acord  d’aprovació  inicial  com les de l’informe emès per  l’Autoritat  del  
Transport Metropolità.
En concret, els articles 8 i 12 de la normativa del PEU incorporen totes les condicions  
descrites.

Proposta

Segons les consideracions descrites anteriorment, es proposa:

PRIMER. Examinada la proposta del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable  
per la implantació d’un edifici destinat a aparcament públic en l’estació de FGC de  
Quatre  Camins  de Sant  Vicenç  dels  Horts  i  d’acord  amb la  normativa  urbanística  
aplicable,  informo  favorablement  del  mateix  ,  per  tal  que  si  s’escau,  s’aprovi  
provisionalment per part del Ple Municipal d’aquest Ajuntament.

SEGON.  Trametre  l’acord  conjuntament  amb l’expedient  i  el  projecte  incorporat  al  
mateix,  a la Comissió Territorial  d’Urbanisme de la generalitat  de Catalunya,  a qui  
correspon l’aprovació definitiva.

La qual cosa s’informa als efectes oportuns.”

Vist l’informe jurídic emés per l’assessor jurídic en data 6 d’octubre de 2022, 
que es transcriu a continuació:

“Antecedents

I.- En data 10 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant  
Vicenç dels Horts va acordar aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic en sòl no  
urbanitzable per la implantació d’un edifici destinat a aparcament públic en l’estació de  
FGC de Quatre Camins de Sant  Vicenç dels  Horts i  es va sotmetre l’expedient  a  
informació pública per termini d'un mes mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de  
l'Ajuntament, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona  i al Diari Ara de data 1 de febrer de 2022 i al tauler  d’anuncis  
de l’Ajuntament de data 3 de febrer a 3 de març de 2022.

II.-  Simultàniament,  al  tràmit  d’informació  pública  es  van  sol·licitar  informes  als  
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, d’acord amb allò  
determinat pels serveis tècnics municipals. En concret, es van sol·licitar informes a:  

- L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
- Agència Catalana de l’Aigua.
- L’Autoritat del Transport Metropolità.

III.-  En data  28 de gener de 2022 l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe  
favorable.

IV.-  En data  21 de març  de 2022 l’Autoritat  del  Transport  Metropolità  va  emetre  
informe favorable, amb les condicions que consten en el mateix.
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V.-  En data 11 d’abril  de 2022 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va  
emetre informe favorable.

VI.- Consten a l’expedient informes favorables del tècnic de medi ambient, de mobilitat  
i  de  l’arquitecte  municipal  i  es  deixa  constància  que  durant  el  termini  d’exposició  
pública no s’han formulat al·legacions. 

Fonaments de dret.

Primer.-   El  Pla  especial  presentat  a  aprovació  provisional  té  per  objecte  la  
implantació d’una edificació destinada a aparcament intermodal vinculada a l’estació  
de Quatre Camins dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, al terme municipal  
de Sant Vicenç dels Horts.

De conformitat amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, en endavant PTMB, els  
sòls, en qüestió,  tenen la consideració de Sistema d’espais obertes, en els quals de 
conformitat  amb  l’article  2.11.3  de  la  normativa,  es  permet  les  infraestructures  i  
equipaments d’interès públic.   Segons el  Pla general  metropolità  de Barcelona,  en  
endavant  PGM,  el  sòl  es  troba  classificat  com  a  no  urbanitzable  i  qualificat  de  
protecció de sistemes generals, clau9.

El PGM, en aquesta classe de sòl admet,  mitjançant  un Pla especial,  benzineres i  
estacions  de serveis,  fixant  les  condicions  que  garanteixin  la  compatibilitat  de  les  
instal·lacions autoritzades amb les limitacions i servituds de la protecció del sistema  
viari.  Així  mateix,  d’acord  amb  l’article  201  del  PGM determina  que  la  destinació  
d’aquests sòls és constituir una reserva per la protecció, implantació o servituds sobre  
els sistemes respectius, sent el seu ús el característic dels espais verds no edificables.  
Tot  i  així,  mitjançant  un Pla  especial,  es  poden  admetre  usos  i  activitats  d’utilitat  
pública o interès social  que pel  seu caràcter  puguin  emplaçar-se prop del  sistema  
respectiu. 

Segon.- Els plans especials urbanístics són instruments de planejament derivat que 
desenvolupen,  completen  o  complementen  les  determinacions  del  planejament  
urbanístic general,  en qualsevol classe o categoria de sòl o, si escau, en diverses 
classes i categories de sòl simultàniament, a fi de preveure la implantació de sistemes 
urbanístics  generals  i  locals  o  d'aconseguir  alguna  o  diverses  de  les  següents 
finalitats: 

a. La protecció del medi rural i del medi natural.
b. La protecció de béns catalogats.
c. El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de 
protecció. 
d.  El  desenvolupament  del  sistema  urbanístic  d'equipaments  comunitaris.  Si  el  
planejament  urbanístic  general  no  ho  fa,  poden  concretar  l'ús  de  l'equipament  
comunitari i la titularitat pública o privada.
e. El desenvolupament del sistema urbanístic d'espais lliures públics.
f. L'ordenació del subsòl, si no és objecte d'una altra figura del planejament urbanístic 
derivat.
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g. La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a que  
es refereixen els articles 47.3 i 50 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per  
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
h. Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a que es refereix l'article 47.4  
del  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  aprovat  per  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  
d'agost.
i.  La  implantació d'obres  i  usos  relacionats  amb  l'activitat  de  càmping  i  amb 
l'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en  
el pla d'ordenació urbanística municipal.
j. La implantació d'activitats vinculades a l'explotació de recursos naturals.
k. Qualsevols altra finalitat anàloga. 

L’article 67 del Decret 1/2010, del 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei  
d’urbanisme, en endavant TRLU, regula que són objecte del Plans especials,  entre  
d’altres,  desenvolupar el sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de  
protecció,  sense  que  puguin  alterar  la  classificació   ni  modificar  els  elements  
fonamentals  de l’estructura  general,  en  el  supòsit  que  no  estiguin  previstos  en  el  
planejament territorial o general. 

En  aquest  cas  concret,  el  PE objecte  de  tramitació  no  altera  el  règim de  sol  no  
urbanitzable ni la seva qualificació. 

Tercer.- Els  Plans  especials  urbanístics  regulats  a  l’article  67.c)  del  TRLU  pel  
desenvolupament  del  sistema  urbanístic  de  comunicacions  i  les  seves  zones  de  
protecció, es tramiten de conformitat amb el que estableixen els articles 78 i 85.1 del  
mateix  cos legal,  és a dir,  aprovació inicial  i  provisional  per part  de l’Ajuntament  i  
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme, en endavant CTU.

Una vegada acordada l'aprovació inicial,  el PE se sotmetrà informació  pública per  
termini d'un mes mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i  
en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, segons 
l’establert  per  l'article  23.1.b)  del  RLU.  Així  ́ mateix,  estarà a  disposició a  la  seu 
electrònica d'aquest Ajuntament. 

Els edictes de convocatòria de la informació pública han de remetre's en el termini de  
deu dies des de l’adopció́ de l'Acord d'aprovació inicial i han d'indicar: 

o L'instrument o l'expedient sotmès a informació pública.

o El termini d'exposició al públic del projecte o de l'instrument.

o L'adreça i l'horari de l'oficina o dependència en la qual es pot exercitar  
el dret d'informació. 

o Si escau, el mitjà telemàtic on pot consultar-se. 

El  termini  d'informació pública  es  computarà des  de l'última publicació obligatòria;  
quan a més es practiqui la notificació individualitzada, el còmput per a cadascuna de 
les  persones  interessades,  es  fa  des  de  la  notificació,  tret  que  l'última  publicació 
obligatòria sigui posterior. 
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Durant  aquest  període quedarà l'expedient  a la  disposició de qualsevol  que vulgui  
examinar-ho o obtenir còpies. 

Simultàniament  al  tràmit  d'informació pública, d’acord  amb l’article  85.5  del  TRLU, 
hauran de sol·licitar-se els informes que siguin preceptius als Organismes afectats per  
raó de les seves competències sectorials, els quals han d'emetre-ho en el termini d'un  
mes, tret que una disposició autoritzi un termini més llarg. 

En el present supòsit, com s’ha indicat sol·licitat informes sectorials a:

o L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.

o Agència Catalana de l’Aigua

o L’Autoritat del Transport Metropolità

Tots ells han estat favorables i  l’Autoritat  del Transport Metropolità  va indicar que  
s’haurà de tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes constructius o  
en les mesures de gestió que correspongui:

-   Cal la caracterització de la demanda dels serveis de transport per carretera i  
una estimació dels nivells de servei del transport públic. 

-   Cal establir una reserva específica d’aparcament per a motocicletes d’acord  
amb les indicacions del PDU dels aparcaments d'intercanvi modal transport  
públic-vehicle privat a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'ATM de l'àrea de  
Barcelona. 

En  aquest  sentit,  el  document  presentat  per  a  la  seva  aprovació  provisional  ha  
incorporat les referenciades prescripcions.

Com  també  s’ha  indicat,  no  s’han  formulat  al·legacions  en  el  tràmit  d’informació  
pública.

A la  vista  del  resultat de  la  informació  pública  i  dels  informes  emesos,  el  Ple  de  
l'Ajuntament, acordarà l'aprovació provisional del Pla especial Urbanístic, en virtut dels  
articles 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, en endavant  
LBRL i  el  85.1 del TRLU, en el termini màxim de dos mesos des de la conclusió del 
període d'informació pública.

Un cop aprovat provisionalment el Pla es remetrà l'expedient complet a la Comissió 
Territorial  d'Urbanisme,  òrgan  competent  per  a  la  seva  aprovació definitiva  de 
conformitat amb l'article 80.c) del TRLU.

És per això, el lletrat sotasignat;” 

CONCLOU
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Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable per  
la implantació d’un edifici destinat a aparcament públic en l’estació de FGC de Quatre  
Camins de Sant Vicenç dels Horts.

Segon.- Trametre l’expedient de modificació puntual, complet, degudament diligenciat  
a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  per  a  l’adopció  de  l’aprovació  definitiva  de  
conformitat amb l’article 80.c) del TRLU i  procedeixi a la seva publicació en el Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva executivitat.

Tercer.-  Publicar l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb  
allò establert  en l’article  8.5.c) del Decret Legislatiu  1/2010,  de 3 d’agost,  pel qual  
s’aprova  el  Text  Refós  de la  Llei  d’Urbanisme,  en la  redacció  donada  per  la  Llei  
3/2012,  de 22 de febrer,  tot  indicant  que  es  tracte d’un  acte de tràmit  dins  d’un  
procediment d’aprovació de disposicions administratives generals que  no posa fi a la  
via administrativa i no pot ser impugnat separadament. 

Quart.-  Notificar  el  present  acord  als  promotors  dels  Pla  Especial  en  sòl  no 
urbanitzable per la implantació d’un edifici destinat a aparcament públic en l’estació de  
FGC de Quatre Camins de Sant Vicenç dels Horts.

Vista  la  nota  de  conformitat  emesa  pel  Secretari  accidental  que  s’adjunta 
l’expedient.
 
El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  provisionalment  el  Pla  Especial  Urbanístic  en  sòl  no 
urbanitzable  per  la  implantació  d’un  edifici  destinat  a  aparcament  públic  en 
l’estació de FGC de Quatre Camins de Sant Vicenç dels Horts.

Segon.-  Trametre  l’expedient  de  modificació  puntual,  complet,  degudament 
diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a l’adopció de l’aprovació 
definitiva de conformitat  amb l’article  80.c)  del  TRLU i  procedeixi  a  la  seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes de la 
seva executivitat.

Tercer.- Publicar l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord 
amb allò establert en l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en la redacció donada 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, tot indicant que es tracte d’un acte de tràmit 
dins d’un procediment d’aprovació de disposicions administratives generals que 
no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament. 

Quart.-  Notificar el present acord als promotors dels Pla Especial  en sòl no 
urbanitzable  per  la  implantació  d’un  edifici  destinat  a  aparcament  públic  en 
l’estació de FGC de Quatre Camins de Sant Vicenç dels Horts.
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8.0.0 ECONOMIA I HISENDA

8.0.1  Aprovar  la  bonificació  potestativa  de  l'ICIO,  llicència 
T2432022000020 als Serveis Territorials al Baix Llobregat del departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obres al CEIP Sant Jordi al 
carrer Mestre Ramón Camps 15-19. (EC092022000003)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=4448 
corresponent al minut 20:14:08

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 17 vots a favor PSC-SVP 
(8), JUNTSxSVH-ERC-AM (8) 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: EC092022000003 Bonificació  potestativa  de  l'ICIO, 
llicència  T2432022000020  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obres al CEIP Sant 
Jordi al cr Mestre Ramón Camps 15-19.

Tràmit  relacionat: Aprovar  la  bonificació  potestativa  de  l'ICIO,  llicència 
T2432022000020  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament 
d’Educació de  la  Generalitat  de Catalunya  per  obres  al  CEIP Sant  Jordi  al 
carrer Mestre Ramón Camps 15-19.

El  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament  d’Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2022, registre  
d’entrada  2022018173,  sol·licita  la  bonificació  prevista  a  l’ordenança  fiscal 
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

S’ha practicat la liquidació núm. R44512, i entre d’altres conceptes hi figura un 
import de 7.467,87 € en concepte d’ICIO.

L’article 7.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre 
Construccions, instal·lacions i Obres preveu una bonificació del 95 %: “per les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat  
municipal  per  concorre  circumstàncies  socials,  culturals,  històric  artístiques  o  de  
foment  de l’ocupació  que ho justifiquin.  En el  seu cas i  amb independència  de la  
bonificació que s’apliqui, també es podrà deduir de la quota liquida de l’impost, fins al  
límit  d’aquesta,  l’import  satisfet  en  concepte  de  taxa  per  atorgament  de  llicència  
urbanística.  Aquesta  declaració  correspondrà al  Ple  de la  Corporació  i  s’acordarà,  
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus  
membres.”

Vist l’informe del departament de Política Territorial que consta a l’expedient.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=4448
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=4448
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El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Concedir  la bonificació de 7.467,87 € de l’Impost  de Construccions 
Instal·lacions i Obres de la llicència T2332022000020, als Serveis Territorials al 
Baix Llobregat del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en 
base a l’article 7.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost 
sobre Construccions, instal·lacions i Obres.

Segon.  Notificar  aquest  acord  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

8.0.2  Aprovar  la  bonificació  potestativa  de  l'ICIO,  llicència 
OBME2022000067  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obres a l'antic 
CEIP El Rocio al carrer Benicarló 39-43. (EC092022000004)

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 17 vots a favor PSC-SVP 
(8), JUNTSxSVH-ERC-AM (8) 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: EC092022000004 Bonificació  potestativa  de  l'ICIO, 
llicència  OBME2022000067  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obres a l'antic CEIP 
El Rocio al cr Benicarló 39-43. 

Tràmit  relacionat: Aprovar  la  bonificació  potestativa  de  l'ICIO,  llicència 
OBME2022000067 als Serveis Territorials al  Baix Llobregat del departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obres a l'antic CEIP El Rocio al 
carrer Benicarló 39-43.

El  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del  departament  d’Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2022, registre  
d’entrada  2022018173,  sol·licita  la  bonificació  prevista  a  l’ordenança  fiscal 
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

S’ha practicat la liquidació núm. R44511, i entre d’altres conceptes hi figura un 
import de 373,79 € en concepte d’ICIO.

L’article 7.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre 
Construccions, instal·lacions i Obres preveu una bonificació del 95 %: “per les 
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construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat  
municipal  per  concorre  circumstàncies  socials,  culturals,  històric  artístiques  o  de  
foment  de l’ocupació  que ho justifiquin.  En el  seu cas i  amb independència  de la  
bonificació que s’apliqui, també es podrà deduir de la quota liquida de l’impost, fins al  
límit  d’aquesta,  l’import  satisfet  en  concepte  de  taxa  per  atorgament  de  llicència  
urbanística.  Aquesta  declaració  correspondrà al  Ple  de la  Corporació  i  s’acordarà,  
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus  
membres.”

Vist l’informe del departament de Política Territorial que consta a l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Concedir  la  bonificació  de  373,79  €  de  l’Impost  de  Construccions 
Instal·lacions i Obres de la llicència OBME2022000067, als Serveis Territorials 
al Baix Llobregat del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  
en base a l’article 7.1 de la vigent Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres.

Segon.  Notificar  aquest  acord  als  Serveis  Territorials  al  Baix  Llobregat  del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

8.0.3 Aprovació de l'expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 
1/2022. Diversos departaments. (EC112022000001)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=4737 
corresponent al minut 20:18:57 

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 els 12 vots en contra de JUNTSxSVH-ERC-AM (8), 
Cs (2) i SVCP (2) NO acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots 
els efectes legals.

Expedient  número: EC112022000001 Expedient  de  Reconeixement 
Extrajudicial de Crèdits 1/2022. Diversos departaments. 

Tràmit relacionat: Aprovació de l'expedient de Reconeixement Extrajudicial de 
Crèdits 1/2022. Diversos departaments.

Atès  que  a  diversos  exercicis  anteriors  s’han  portat  a  terme  una  sèrie  de 
serveis  i  subministraments,  segons  es  detalla  tot  seguit,  sense  haver-se 
fiscalitzat  prèviament  i,  per  tant,  sense  donar  lloc  al  reconeixement  de  les 
obligacions derivades dels serveis prestats:

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=4737
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=4737
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Núm.  Fra/ 
Document

Data Proveïdor Concepte Import

263 27/06/2022 ALEJANDRO  DE  LLANZA 
HERRERA

Procés  selectiu  d'oficials  de  tercera 
13/11/2020 925,65€

263 27/06/2022
Procés  selectiu  d'enginyer/a  tècnic/a 
31/06/2021 163,35€

263 27/06/2022 Procés  selectiu  de  salut  pública 
31/06/2021

163,35€

263 27/06/2022 Procés selectiu inspector/a 01/07/2021
816,75€

263 27/06/2022
Procés  selectiu  treball  social 
2/07/2021                       980,10€

263 27/06/2022
Procés  selectiu  director/a  d'escola 
bressol 14/07/2021 653,40€

263 27/06/2022
Procés  selectiu  d'arquitecte/a  tècnic/a 
27/07/2021 490,05€

Total  Despesa Orgànica 
200

4.192,65€

A00221197 19/09/2022 KILOENERGIA  GRUPS 
ELECTROGENS I SERVEI SL

Consumibles grup electrògen pista gel
19/11/2021 a 11/01/2022

14.967,70€

Total  Despesa Orgànica 
101

14.967,70€

Decret 
Presidència 

CCBLL
17/10/2016  CONSELL COMARCAL BLL

Servei transport  adaptat fix, casal estiu 
juliol 2016 (Ruta 8.02)

1.642,40€

Acord  de 
junta 
govern 
local    

30/12/2016 CONSELL COMARCAL BLL

Pròrroga  del  conveni  regulador  del 
finançament  de  l’Equip  d’atenció  a  la 
Infància  i  Adolescència  (EAIA  III), 
exercici 2016

1.414€

Total  Despesa Orgànica 
400

3.056,4€

1 28/09/2022 GONZALEZ TIRADO, EMPAR
Assessorament  sobre  aprenentatge  als 
claustres  de  les  escoles.  Període 
04/10/2021 al 25/05/2022

1.200€

Total  Despesa Orgànica 
421

1.200€

FR2022094 13/06/2022 IARSA Obres i Promocions SL Obres de CAN SALA 4.670’35€

Total  Despesa Orgànica 
300

4.670’35€

TOTAL DESPESA 28.086,45
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Òrgan gestor responsable de la despesa Recursos Humans
Naturalesa jurídica Contracte de serveis
Aplicació pressupostària 200 920 22706 RH:Contractes Diversos
Exercici  econòmic a que correspon les 
factures

2020-2021

Examinat l’expedient de referencia, s’informa: 

Primer.-  Que  existia  crèdit  adequat  i  suficient  en  els  anys  de  la  despesa, 
segons consta en la comptabilitat municipal. 
Segon.- Que no consta a Intervenció, i així es manifesta per l’òrgan gestor, que 
s’hagués incoat en el seu moment expedient de contractació pels serveis que 
s’indiquen i els quals s’acredita que van ser prestats. No consta tramitació en 
base a les formalitats previstes en la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) i/o les Bases d’execució del Pressupost. 

La situació de les factures és la següent: 
 Correspon a despesa que no supera els límits quantitatius previstos pels 

contractes  menors  (AD),  però  s’ha  tramitat  incomplint  el  procediment 
previst a les BEP i les disposicions relatives als contractes menors. 

 Mitjançant informes de data 13/06/2022 i 10/10/2022 el Cap de recursos 
Humans informa que els serveis van ser efectivament realitzats.

Tercer.- Que donat el caràcter recurrent del servei caldria tramitar una licitació 
per la prestació del servei, per tal de no incórrer en fraccionament de contracte, 
fet que es constata en el procediment iniciat el 3 de març de 2022, expedient 
CTON2022000003.

Òrgan gestor responsable de la despesa Promoció Econòmica
Naturalesa jurídica Contracte de serveis
Aplicació pressupostària 101 4311 22706 Prom.Econ:Contractes 

dinamització comercial
Exercici  econòmic a que correspon les 
factures

2021

Examinat l’expedient de referencia, s’informa: 

Primer.-  Que existia crèdit adequat i suficient en l’any de la despesa, segons 
consta en la comptabilitat municipal.

Segon.- Que no consta a Intervenció, i així es manifesta per l’òrgan gestor, que 
s’hagués incoat en el seu moment expedient de contractació pels serveis que 
s’indiquen i els quals s’acredita que van ser prestats. No consta tramitació en 
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base a les formalitats previstes en la llei 9/2017 Contractes del Sector Públic 
( LCSP) i/o les Bases d’execució del Pressupost. 
La situació de les factures és la següent:

 Correspon a despesa que no supera els límits quantitatius previstos pels 
contractes menors, però s’ha tramitat incomplint el procediment previst a 
les BEP i les disposicions relatives als contractes menors.

 Mitjançant informe de data 10.10.2022 el Cap de Promoció Econòmica 
informa que els serveis van ser efectivament realitzats.

Tercer.-  S’ha  consignat  en  el  pressupost  2022,  mitjançant  modificació 
pressupostaria  núm.  3,  els  crèdits  suficients  per  atendre  la  despesa  en  la 
partida assenyalada.

Òrgan gestor responsable de la despesa Serveis Socials
Naturalesa jurídica Convenis
Aplicació pressupostària 400 2310 46500: Conveni EAIA

400  2310  46501:  Conveni  Transport 
adaptat

Exercici  econòmic a que correspon les 
factures

2016

Examinat els expedients de referencia, s’informa:

Primer.-  L’expedient  del  conveni  amb el  Consell  Comarcal  per  a  prorrogar 
l’EAIA III, G0432016000004, va ser aprovat en junta de govern local del 30 del  
12 del 2016. No s’ha traslladat a Intervenció còpia del conveni signat justificatiu 
de la despesa.

Segon.-  L’expedient  del  conveni  amb  el  Consell  Comarcal  pel  Transport 
adaptat, serveis del casal d’estiu efectuats al juliol de 2016, no consta informe 
favorable  del  cap  de  Serveis  Socials  en  funcions  llavors  de  la  despesa 
efectuada. 

La situació de les despeses que es volen regularitzar és la següent: 
 Corresponen  a  despeses  conveniades,  en  virtut  de  la  documentació 

traslladada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i a la documentació 
que obra en els expedients municipals. 

 Mitjançant informes de data 07.10.2022 i 10.10.2022 la Cap de l’Àrea de 
Serveis a les persones, informa que tot i no haver documentació fefaent, 
no existeixen indicis de no haver-se efectuat pel que fa a les despeses 
del  transport  adaptat,  i  respecte  al  conveni  EAIA  III,  s’ha  renovat 
anualment fins l’actualitat. 

Tercer.- Existeix en les partides assenyalades el crèdit suficient per a fer front a 
la regularització d’aquestes despeses.
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Òrgan gestor responsable de la despesa Educació
Naturalesa jurídica Contracte de Serveis 
Aplicació pressupostària 421 325 22706:  Pla Educatiu  d’Entorn 

Estudis i Treballs Tècnics
Exercici  econòmic a que correspon les 
factures

2021-2022

Examinat l’expedient de referencia, s’informa:

Primer.- Que existia crèdit adequat i suficient en l’any en que es va originar la 
despesa, segons consta en la comptabilitat municipal.

Segon.- Que no consta a Intervenció, i així es manifesta per l’òrgan gestor, que 
s’hagués incoat en el seu moment expedient de contractació pels serveis que 
s’indiquen i els quals s’acredita que van ser prestats. No consta tramitació en 
base a les formalitats previstes en la llei  9/2017 Contractes del Sector Públic 
( LCSP) i/o les Bases d’execució del Pressupost. 

La situació de les factures és la següent:
 Correspon a despesa que no supera els límits quantitatius previstos pels 

contractes menors, però s’ha tramitat incomplint el procediment previst a 
les BEP i les disposicions relatives als contractes menors.

 Mitjançant informe de data 19.07.2022 el Cap d’Educació informa que 
els serveis van ser efectivament realitzats.

Tercer.- Existeix en la partida assenyalada el crèdit suficient per a fer front a 
aquesta despesa. 

Òrgan gestor responsable de la despesa Urbanisme
Naturalesa jurídica Contracte  d’obres  T2322020000004  i 

CTME2020000025
Aplicació pressupostària 300  933  632  Urbanisme:  Reformes 

Edificis municipals
Exercici  econòmic a que correspon les 
factures

2020-2021

Examinat l’expedient de referencia, s’informa:

Primer.- Que existia crèdit adequat i suficient en l’any en que es va originar la 
despesa, segons consta en la comptabilitat municipal.`

Segon.- Que no consta a Intervenció, i així es manifesta per l’òrgan gestor, que 
s’hagués incoat en el seu moment expedient de contractació pels serveis que 
s’indiquen i els quals s’acredita que van ser prestats. No consta tramitació en 
base a les formalitats previstes en la llei 9/2017 Contractes del Sector Públic 
(LCSP) i/o les Bases d’execució del Pressupost. 
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La situació de les factures és la següent:

 Correspon a despesa que no supera els límits quantitatius previstos pels 
contractes menors, però s’ha tramitat incomplint el procediment previst a 
les BEP i les disposicions relatives als contractes menors.

 Mitjançant informe de data 07.10.2022 la Cap d’Urbanisme informa que 
els serveis van ser efectivament realitzats.

Tercer.- Existeix en la partida assenyalada el crèdit suficient per a fer front a 
aquesta despesa. 

2.-  Segons  l’anterior,  les  corresponents  empreses  i  entitats  van  presentar 
factures i convenis per un total de 28.086,45€, que originava el reconeixement 
del deute, i per tant l’obligació legal de realitzar els pagaments, ja que en cas 
contrari s’originaria un enriquiment injust per part de la nostra administració.

3.-  En  el  vigent  pressupost  de  l’exercici  s’ha  consignat  el  crèdit  suficient  i  
adequat per poder reconèixer les obligacions que donaven lloc a la tramitació 
del present expedient.

Vistos els informes emesos pels departaments corresponents que s’adjunten al 
present acord.

Vist l’informe de secretaria, en relació al procediment i la legislació aplicable per 
procedir al reconeixement extrajudicial de crèdit .

Vist  l’Informe d’intervenció,  de  data 10 d’octubre de 2022,  on  s’estableix  la 
viabilitat de l’expedient.

El Ple NO acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits abans expressats, tot això sense 
perjudici  d’exigir  les  corresponents  responsabilitats  per  a  la  realització  de 
despeses  sense  la  corresponent  partida  pressupostària  ni  la  prèvia 
contractació. 

Segon. Aplicar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021 els corresponents 
crèdits, per import de 28.086’45€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
de despeses corresponents en cada cas. 

Tercer. Que es procedeixi a la seva comptabilització per part del departament 
d’Intervenció.
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Quart.  Comunicar aquest acord a la Sindicatura de Comptes, a les empreses 
afectades, als departaments que han gestionat les despeses esmentades i als 
departaments de Secretaria i Intervenció.

8.0.4  Aprovació  de  l'expedient  número  9  de  modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2022 per Crèdit extraordinari i Suplement de 
Crèdit. (EC102022000014)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=6658 
corresponent al minut 20:50:48

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: EC102022000014 Expedient número 9 de modificacions 
pressupostaries  de  l'exercici  2022  per  Crèdit  extraordinari  i  Suplement  de 
Crèdit. 
Tràmit  relacionat: Aprovació  de  l'expedient  número  9  de  modificacions 
pressupostàries  de  l'exercici  2022  per  Crèdit  extraordinari  i  Suplement  de 
Crèdit.

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  de  crèdits  del  pressupost  mitjançant  crèdit  extraordinari  per 
anul·lació i baixa d’altres partides pressupostaries i suplement de crèdit finançat 
per  romanents  per  a  despeses  generals  2021  i  per  baixa  de  projecte 
d’inversions.  

FONAMENTS JURÍDICS 

Crèdits Extraordinaris i Suplements de crèdit:  

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a:

- L’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Hisendes Locals, que regula els crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=6658
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=6658
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- El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes  Locals  en  matèria  de  Pressupostos,  també  als  articles  36  i  37 
desenvolupa de forma més detallada la regulació de suplements de crèdits i 
crèdits extraordinaris

- Les Bases d’execució del Pressupost 2022, articles 9 a 13. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que disposa a l'article 36, apartat primer:

"Els crèdits extraordinaris  i  suplements de crèdit,  es podran finançar indistintament  
amb algun o alguns dels següents recursos:

a)  Amb  càrrec  al  Romanent  Líquid  de  Tresoreria,  calculat  d'acord  amb  el  que  
s'estableix en els articles 101 a 104.

b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en  
algun concepte del Pressupost corrent.

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no  
compromeses,  les  dotacions  del  qual  s'estimin  reduïbles  sense  pertorbació  del  
respectiu servei."

En base a l’article 36.c) es proposen els crèdits extraordinaris finançats per 
anul·lació i baixa d’altres crèdits pressupostaris, detallats en els apartats primer 
i segon de l’informe d’Intervenció, per la xifra de 31.660€, per als departaments 
de Serveis municipals i Cultura.

En base al mateix article 36.c) es proposa Suplement de crèdit, detallat en el 
apartat quart de l’informe d’Intervenció, per import de 18.382€, per baixa d’un 
projecte d’inversions que no es durà a terme i s’estima reduïble per tal de fer 
front  a  d’altres  despeses  compromeses  del  departament  de  Promoció 
Econòmica.

En  base  a  l’article  36.a)  es  proposa  el  suplement  de  Crèdit  finançat  amb 
romanents  per  a  despeses  generals  de  l’exercici  2021,  detallat  en  l’apartat 
tercer de l’Informe d’Intervenció, per la xifra de 18.000€, per a poder fer front a  
despeses compromeses del departament de Cultura. 

L’aprovació d’aquest expedient és competència del  Ple de la corporació, en 
base a l’article 37 del  Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i són d’aplicació les 
mateixes  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat  previstes  en 
l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del pressupost.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS



Ple 20/10/2022

Primer.  Aprovar inicialment l'expedient núm. 9 de modificació de crèdits del 
pressupost de despeses de l’exercici 2022, mitjançant Crèdit Extraordinari per 
anul·lació  i  baixa  d’altres  partides  pressupostaries,   i  Suplement  de  crèdit 
finançat per romanents per a despeses generals 2021 i per baixa de projecte 
d’inversions, per import total de 68.042€, d’acord al següent detall: 

a)
Aplicació nova per Crèdit Extraordinari: 
Aplicació Descripció Import
210. 933.85090 Serveis. Adquisició accions TERSA 14.000€

Aplicació que s’anul.la :  
Aplicació Descripció
210. 943.470 Serveis. Quota adhesió TERSA 14.000€

b)
Aplicacions noves per Crèdit Extraordinari: 
Aplicació Descripció Import
420. 334. 48106
 
420. 334. 48107

420. 334. 48108

Cultura: Conveni Centre Catòlic

Cultura:  Conveni  Societat  cultural  La 
Vicentina

Cultura: Conveni Colla Castellera

4.730€

4.730€

8.200€

Baixes de crèdit: 
Aplicació Descripció

420.334.48100 Cultura: Subvencions entitats culturals 17.660€

c)
Aplicació Suplement de crèdit:  
Aplicació Descripció Import
420.33801. 22799 Cultura: Prestació Serveis festes Populars 18.000€

Finançament:   
Aplicació Descripció
2022.110.8700
0

Romanent per a despeses generals 18.000€

d)
Aplicació Suplement de crèdit:  
Aplicació Descripció Import
101. 4311.22706 Promoció  econòmica:  Contractes  de 

dinamització comercial 
18.382€
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Baixes de crèdit:    
Aplicació Descripció
101.432.629 Projecte 202210101: Núvols + Blas Infante + 

Lletres SVH + Espai Test
18.382€

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

Tercer.- Que un cop transcorregut el termini d'exposició al pública a l'efecte de 
reclamacions i al·legacions, previst als articles 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. 9 mitjançant crèdit extraordinari  per anul·lació i 
baixa  d’altres  partides  pressupostaries  i  suplement  de  crèdit  finançat  per 
romanents per a despeses generals 2021 i per baixa de projecte d’inversions.

8.0.5 Aprovació  definitiva  del  Compte General  de l’Ajuntament  de Sant 
Vicenç dels Horts  de l’exercici 2021. (EC102022000008)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=7269 
corresponent al minut 21:01:09

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: EC102022000008 Compte  general  de  l’Ajuntament  de 
Sant Vicenç dels Horts, exercici 2021.

Tràmit relacionat: Aprovació definitiva del Compte General de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts  de l’exercici 2021.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2021, elaborats per la 
Intervenció, van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, 
la qual va emetre informe favorable en data 31 de maig de 2022, i en data 17 
de juny va  informar  favorablement  les  justificacions presentades pels  grups 
municipals corresponents a les aportacions rebudes a l’exercici 2021. 
Atès que l'expedient s'ha exposat al públic mitjançant edicte al BOPB número 
CVE202210124145  de  15  de  setembre  de  2022  i  al  taulell  d'anuncis  de 
l'Ajuntament, en compliment del que preveu l'article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 
de març, sense que s'hagin presentat al·legacions.

Havent donat compliment a les tramitacions legals que determinen els articles 
del 208 al 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei 39/88 Reguladora de les Hisendes Locals.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=7269
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=7269
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El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar  definitivament  els  estats  i  comptes anuals corresponents  a 
l’exercici 2021 integrats pels següents estats bàsics:

1. Estats i comptes anuals:
 Balanç de situació:  en tancar l’exercici dona un actiu i un passiu de 

150.357.309,07 €.
 Compte  de  resultats de  l’exercici  dona  un  resultat  positiu  de 

965.703,04€.
 Liquidació  del  pressupost:  en  tancar  l’exercici  dona  uns  drets  de 

pressupost  corrent  pendents  de  cobrament  de  2.345.773,71€  i  unes 
obligacions  de  pressupost  corrent  pendents  de  pagament  de 
3.607.557,27€.  El  resultat  pressupostari,  després  d’ajustaments,  és 
positiu per 2.650.331,98€.

 Estat  demostratiu  dels  drets  a  cobrar  i  les  obligacions  a  pagar 
corresponents a  pressupostos tancats:  en tancar l’exercici  dóna uns 
drets  pendents  de  cobrament  de  4.974.647,57€  i  unes  obligacions 
pendents de pagament de 1.310,40 €. 

2. Annex als estats i comptes anuals:

-  Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dona un total acumulat en el 
deure de 658.672.115,58€ i un total a l’haver pel mateix import. 

-  Estat de tresoreria: en tancar l’exercici l’acta d’arqueig dona una existència 
de 7.371.211,40€. 

- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dona un romanent de 
tresoreria total de 9.621.209,33€ i un romanent de tresoreria per a despeses 
generals de 2.267.550,77€.

- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar 
l’exercici  dona un saldo pendent  de pagament  de 1.672.954,35€ i  un saldo 
pendent de cobrament de 211.398,67€.

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:

-  Estats  de  despeses  i  d’ingressos  inicialment  aprovats:  dona  un  total 
d’ingressos de 37.841.470,00€ i un total de despeses de 37.841.470,00€. De la 
relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 
inicialment  aprovats,  en  tancar  l’exercici  dona  un  total  de  modificacions  de 
11.548.597,63€.
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-  Relació  de  les  rectificacions  i  anul·lacions  de drets i  obligacions dels 
pressupostos  tancats:  Variació  de  drets  per  operacions  corrents 
-590.522,32€. Variació d’obligacions per operacions corrents 0 €.

- Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de 
xifres en cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici 
donen una existència final de 7.371.211,40€. en metàl·lic i de 5.818.245,58€ 
en títols.

- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dona un total 
de  deutors  de  14.471.790,57€  (dels  quals  8.059.722,24€  son  de  l’exercici 
pressupostari  i  la  resta  d’exercicis  anteriors)  i  un  total  de  creditors  de 
3.608.867,67€.

Tercer.-  Trametre el  Compte General  de l’exercici  2021 a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya.

9.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

9.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant Vicenç 
en Comú-Podem, de suport a la Garantia de Rendes. (M2412022000021)

La present proposta de resolució queda retirada de l’ordre del dia 

9.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant Vicenç 
en Comú-Podem per afavorir la participació a les eleccions municipals del 
2023. (M2412022000022)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=7467 
corresponent al minut 21:04:27

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:  M2412022000022 Per  afavorir  la  participació  a  les 
eleccions municipals del 2023 . 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Sant  Vicenç  en  Comú-Podem  per  afavorir  la  participació  a  les  eleccions 
municipals del 2023.

A les  pròximes eleccions municipals  de  l’any 2023,  Sant  Vicenç dels  Horts 
tindrà un cens electoral aproximat de 20.654 persones. Aquest cens es podrà 
veure augmentat en un total de 805 persones, un augment del 3,89%, si totes 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=7467
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=7467
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les veïnes estrangeres amb dret a vot fan les passes oportunes per inscriure's 
al cens electoral. (majors d'edat amb nacionalitat de la Unió Europea o d'un 
país amb acords de reciprocitat amb l'estat espanyol).

Actualment Sant Vicenç dels Horts té un total aproximat de 1900 veïns i veïnes 
empadronades majors d’edat i nacionalitat estrangera (es té per consideració 
població estrangera qualsevol habitant que no tingui nacionalitat espanyola i 
que provingui tant de països de la Unió Europea com de fora de la UE). 

D'aquests,  només 805, el  42,37%, segons la legislació vigent tindrà opció a 
votar  a  les properes eleccions municipals  degut  a que el  seu país  d’origen 
forma part de la Unió Europea (384 en total) o perquè la seva nacionalitat és 
d’algun  dels  següents  països  amb  els  que  l'estat  espanyol  té  acord  de 
reciprocitat  (421  en  total)  :  Bolívia,  Cap  Verd,  Colòmbia,  Corea,  Equador, 
Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit, Trinitat i Tobago 

NACIONALS DE PAÏSOS AMB ACORD DE RECIPROCITAT DE VOT PER 
LES ELECCIONS MUNICIPALS 

Condicions per la inscripció:
 

Ser major d’edat i no estar privat del dret de sufragi actiu. 
Estar inscrit al padró municipal d’habitants. 
Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya. 
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Haver residit  legalment a Espanya el  temps exigit  en el  corresponent 
acord. Aquest requisit es justificarà aportant un certificat de residència 
expedit per la Comissaria de Policia. 

A finals de novembre de 2023 l’OCE remetrà una comunicació als estrangers 
residents a Espanya, nacional de països amb un acord de reciprocitat de vot,  
que  reuneixin  les  condicions  establertes  en  el  punt  anterior.  Aquesta 
comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica que fa possible realitzar la 
sol·licitud telemàticament, o bé ho podran fer per correu postal enviant resposta 
a la Delegació Provincial de l’OCE, sense necessitat de pagar franqueig. 

També podran presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de residència identificant-
se  amb  la  seva  targeta  d’identitat  d’estranger  i  aportant  el  certificat  de 
residència  expedit  per  l’Oficina  d’Estrangeria  o  Comissaria  de  Policia  de  la 
província que correspongui.

El termini de presentació finalitzarà el 30 de gener de 2023. 
NACIONALS DE PAÏSOS AMB ACORD DE RECIPROCITAT DE VOT PER 
LES ELECCIONS MUNICIPALS 

Condicions per la inscripció: 

Ser major d’edat i no estar privat del dret de sufragi actiu.
Estar inscrit al padró municipal d’habitants.
Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya.
Haver  residit  legalment a Espanya el  temps exigit  en el  corresponent 
acord. Aquest requisit es justificarà aportant un certificat de residència 
expedit per la Comissaria de Policia. 

A finals de novembre de 2023 l’OCE remetrà una comunicació als estrangers 
residents a Espanya, nacional de països amb un acord de reciprocitat de vot,  
que  reuneixin  les  condicions  establertes  en  el  punt  anterior.  Aquesta 
comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica que fa possible realitzar la 
sol·licitud telemàticament, o bé ho podran fer per correu postal enviant resposta 
a la Delegació Provincial de l’OCE, sense necessitat de pagar franqueig. 

També podran presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de residència identificant-
se  amb  la  seva  targeta  d’identitat  d’estranger  i  aportant  el  certificat  de 
residència  expedit  per  l’Oficina  d’Estrangeria  o  Comissaria  de  Policia  de  la 
província que correspongui. 

El termini de presentació de sol·licituds es de l’1 de desembre de 2022 al  
15 de gener de 2023.

Malauradament,  els drets de ciutadania depenen encara fonamentalment de 
l’obtenció de la nacionalitat i, en el millor dels casos, de convenis de reciprocitat 
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signats pels governs de torn, el que  en el cas de Sant Vicenç dels Horts, 
aproximadament 1.100 persones queden excloses del Dret a Vot.

La  participació  política  i  la  representació  de  les  persones  migrades  són 
fonamentals per a la transformació social  de la ciutat.  El dret de vot  de les 
persones estrangeres ha de ser una eina de diàleg que ha d’acompanyar un 
procés  d’inclusió  a  la  societat,  alhora  que  ha  de  ser  un  instrument 
d’empoderament contra el racisme i l’exclusió.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Instar  a  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç que contacti  a  través  d'sms, 
correu electrònic i/o trucada telefònica a tots els veïns i veïnes estrangers/es 
empadronats a Sant Vicenç dels Horts amb dret a vot per a facilitar que realitzin 
les passes necessàries per a la seva inscripció al cens electoral.

Segon.- Afegir al web municipal tota la informació referent al dret a vot de les 
persones  estrangeres,  així  com  fer  una  campanya  informativa  a  la  revista 
municipal.

Tercer.-  Manifestar la posició favorable de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts  a  la  incorporació  d’ofici  al  cens  electoral  de  totes  les  persones 
estrangeres  comunitàries  i  no  comunitàries  que  tinguin  dret  de  vot  a  les 
eleccions municipals.

Quart.-  Manifestar  la posició favorable de l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels 
Horts a l’efectiu atorgament del Dret de Sufragi en les eleccions municipals a 
les persones estrangeres residents al municipi.

Cinquè.-  Instar a les Corts Generals i  ao Govern de l’Estat que adoptin les 
iniciatives  legislatives  i  executives  necessàries  per  a  què  les  persones 
estrangeres residents gaudeixin del Dret de Sufragi a les properes eleccions 
municipals.

Sisè.- Instar també el Parlament Europeu, en la línia de les seves resolucions i  
recomanacions, que legisli a favor del Dret de Vot dels ciutadans i ciutadanes 
de fora de la Unió Europea a les eleccions municipals.

9.0.3 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant Vicenç 
en Comú-Podem, en contra de la instal·lació d'una pista de gel a la Plaça 
Narcís Lunes. (M2412022000023)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=8413 
corresponent al minut 21:20:13

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=8413
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=8413
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El President posa a votació aquest punt i el Ple per 2 vots a favor SVCP (2), 
l’abstenció de JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i Cs (2) i els vots en contra de PSC-
SVP  (8),  i  la  regidora  no  adscrita  (1) NO acorda  aprovar  la  proposta  de 
resolució transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número:  M2412022000023 En contra de la instal.lació d'una pista 
de gel a la Plaça Narcís Lunes. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Sant Vicenç en Comú-Podem, en contra de la instal·lació d'una pista de gel a la  
Plaça Narcís Lunes.

El passat 2019, el ple de Sant Vicenç dels Horts va aprovar, a proposta del  
moviment Fridays for future, declarar l'emergència climàtica del nostre municipi.

La proposta elevada a ple mitjançant Declaració Institucional, instaba a adoptar 
un  seguit  de  compromisos  a  complir,  sempre  seguint  l'objectiu  principal  de 
reduir  les emissions de gasos d'efecte hivernacle,  incorporant accions en el 
nostre dia a dia per tal d'adaptar-nos al canvi climàtic i combatre’l.

El paradigma actual obliga les administracions públiques a estar molt pendents 
d'aquesta greu problemàtica en la seva presa de decisions. Els ajuntaments 
han de ser els primers en donar exemple a la ciutadania amb els seus gestos 
envers el canvi climàtic.

Això no obstant, ja l'any passat, el govern de Sant Vicenç dels Horts format pel 
PSC i Ciutadans va impulsar la instal·lació d'una pista de gel de 250 m² a la 
plaça
Narcís  Lunes.  Una  mesura  molt  allunyada  a  pal·liar  els  efectes  de  la  crisi  
climàtica.

La  pista  encarrega  aquest  any  té  unes  dimensions  de  25x10  metres  i 
l’Ajuntament disposarà d’una escomesa de 90 KW per a la seva instal·lació i 
refrigeració. Amb aquestes dades, podem considerar que la seva instal·lació 
tindrà un consum estimat d’uns 25.000 litres d’aigua, en un moment on els 
pantans catalans es troben per sota del 40% de la seva capacitat de mitjana, i,  
amb el màxim consum energètic, el cost pot arribar als 650€ per dia, superant  
els 15.000€ mensuals.

A més del cost mediambiental que la nova instal·lació de la pista de gel tindrà 
sobre el  nostre municipi,  cal  tenir en compte el  cost econòmic, agreujat per 
l'increment exponencial del preu de l'electricitat, que avui dia es troba disparat 
fins a 400 € el MWh. I tot això en un context econòmic de crisi, on la inversió en  
despesa social serà més que necessària. Fet que no creiem que sigui gaire 
compatible amb aquest projecte, el qual contradiu totalment el relat ecologista i 
conscienciat amb el canvi climàtic que exposa el govern municipal.
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Cal recordar també que la Unió Europea ha exigit als països que en formen 
part  un pla de mesures per reduir el cost energètic, fruit dels seus alts preus i  
de les restriccions que Rusia està imposant en la seva distribució. 

En el cas concret d’Espanya, el Govern va aprovar l’1 d’agost un paquet de 
mesures per reduir el consum energètic un 7%. Rebaixar la calefacció als 19 
graus a l’hivern i pujar la climatització als 27 graus a l’estiu , apagar les llums 
als edificis públics a les 22h o el tancament dels accessos a botigues abans del 
30 de setembre són algunes d’aquestes iniciatives. 

En  un  context  de  control  de  despesa  energètica  per  part  de  totes  les 
administracions públiques, costa entendre que el Govern de Sant Vicenç torni a 
fer una proposta d’instal·lació de pista de gel al nostre municipi. Més enllà del  
cost de la instal·lació de la mateixa, l’alt preu de la llum farà que la despesa 
energètica sigui molt elevada i se n’hagin de fer càrrecs totes les vicentines i 
vicentins, en un moment on moltes famílies tenen problemes greus per poder 
pagar les seves factures de llum i gas.
 
Considerem que  hi  ha  alternatives  molt  més  sostenibles  per  fomentar  l'oci 
juvenil,  així  com per  dinamitzar  el  comerç local.  Els  recursos que requereix 
aquest projecte del govern municipal podrien anar destinats a la creació d’una 
campanya específica de comerç local en época nadalenca, promoure fires de 
nadal sostenibles o generar zones de dinamització comercial i d’oci. Propostes 
que s’adaptarien millor al context actual que no pas la instal·lació d'una pista de 
gel d'aquestes dimensions. 

Cal pensar en el futur i no ser curtterminista. Ens trobem en un moment on les 
paraules buides no valen per res. És necessari actuar i ser conseqüent amb la  
situació d'emergència climàtica que estem vivint en el present i que tindrà greus 
efectes en els temps venidors.

El Ple NO acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.-  Instar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a reconsiderar la 
decisió d’instal·lar una pista de gel al nostre municipi, suspenen la licitació que 
està en curs amb aquest objectiu. 

SEGON.-  Instar  a  l’Ajuntament  a  planificar,  conjuntament  amb  la  Unió  de 
Botiguers i Sant Vicenç Suma, una campanya de nadal amb diferents activitats, 
promocions  i  campanyes,  destinant  els  recursos  pressupostats  per  la 
instal·lació de la pista de gel i les despeses energètiques que s’en derivarien 
(aproximadament,  80.000€)  per  garantir  una bona temporada nadalenca als 
establiments vicentins.
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TERCER.- Instar a l’Ajuntament a obrir una línia de subvencions destinades al 
pagament dels subministraments energètics als comerços vicentins.

QUART.- Donar trasllat dels presents acords a les Associacions de Veïnes i 
Veïns de Sant Vicenç dels Horts, a la Marea Bàsica, a la Unió de Botiguers, a 
Sant Vicenç Suma, a Fridays for future, a Greenpeace i a ecologistes en acció.

9.0.4 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC Sant 
Vicenç en Positiu i la regidora no adscrita, per a la recuperació i millora de 
l'atenció ginecològica al municipi. (M2412022000024)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=10450 
corresponent al minut 21:54:10

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:  M2412022000024 Per  a  la  recuperació  i  millora  de 
l'atenció Ginecològica al municipi. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  del 
PSC- Sant Vicenç en Positiu i la regidora no adscrita, per a la recuperació i  
millora de l'atenció ginecològica al municipi.

El  desmantellament del  sistema sanitari,  que el  govern de la Generalitat  de 
Catalunya  ha  portat  a  terme  durant  els  darrers  10  anys,  s’ha  fet  sentir 
especialment a l’atenció primària, on la despesa ha baixat un 27%, el qual ha 
comportat  un  descens  en  la  plantilla  de  facultatius  de  prop  d’un  miler  de 
professionals.

Al nostre municipi la manca de professionals mèdics també ha tingut una forta 
repercussió  en  la  prestació  dels  serveis  d’atenció  primària  de  la  salut, 
especialment en ginecologia.  Els Centres d’Atenció Primària de Sant Vicenç 
dels  Horts,  CAP  Vila  Vella  i  CAP  El  Serral  han deixat  de comptar  amb 
metges o metgesses de l’especialitat de ginecologia dins del seu equip de 
professionals.  La  reestructuració  de  personal  portada  a  terme  pel 
departament  de  Salut  ha  significat  una  retallada  en  les  prestacions 
sanitàries públiques per a les dones de Sant Vicenç.

El Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del Baix Llobregat Centre 
(ASSIR BLLC) compta, al CAP El Serral, amb un equip d’infermeria que realitza 
tasques preventives  i  de planificació  i  orientació  familiar,  i  porta  a terme el 
control i seguiment de l'embaràs i l’atenció al puerperi i postpart. Però,  per a 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=10450
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=10450
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rebre atenció mèdica ginecològica, actualment les dones de Sant Vicenç 
són derivades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu al municipi de Sant Boi.

Per al nostre municipi,  aquesta situació suposa un retrocés  en l’atenció 
ginecològica  pública  a l’atenció primària.  Amb una població  total  de  28.115 
habitants, a Sant Vicenç hi viuen actualment 12.141 dones de més de 15 anys, 
susceptibles de necessitar atenció ginecològica.

Considerem  que  el  col·lectiu  de  les  dones  de  Santa  Vicenç  és  prou 
nombrós i constitueix una massa crítica més que suficient per a justificar 
que un o una ginecòleg/a passi consulta, de forma estable, als nostres 
Centres d’Atenció Primària.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a incorporar de nou 
un/una  ginecòleg/a  dins  els  Equips  d’Atenció  Primària  dels  CAPs  Vila 
Vella  i  El  Serral  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  per  a  oferir  un  servei  de 
ginecologia  dimensionat,  en  freqüència  i  horaris,  d’acord  amb  el  volum de 
població i adequat a la demanda.

SEGON.- El govern municipal es compromet a fer un seguiment continuat 
d’aquesta  petició,  treballant  conjuntament  amb  els  responsables  del 
departament de Salut i del Servei Català de la Salut, fins a la consecució de 
l’establiment d’una consulta ginecològica, amb un/una metge/essa especialista, 
als dos Centres d’Atenció Primària del municipi.

TERCER.-  Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Servei Català de la Salut i als Grups Parlamentaris del Parlament 
de  Catalunya,  així  com  publicar-los  als  mitjans  i  xarxes  de  comunicació 
municipals.

9.0.5  Proposta  de resolució  presentada  pel  grup  municipal  de Junts  x 
Sant  Vicenç,  per  al  manteniment  del  poder  adquisitiu  del  sistema  de 
pensions (M2412022000025)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=11366 
corresponent al minut 22:09:26 

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 19 vots a favor PSC-SVP 
(8),  JUNTSxSVH-ERC-AM  (8),  SVCP  (2)  i  la  regidora  no  adscrita  (1)  i 
l’abstenció de Cs (2) i acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots  
els efectes legals.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=11366
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=11366
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Expedient número: M2412022000025 Per al manteniment del poder adquisitiu 
del sistema de pensions. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució  presentada pel  grup municipal  de 
Junts x Sant Vicenç, per al manteniment del poder adquisitiu del sistema de 
pensions.

El  proper dia 15 d’octubre hi  ha una crida a la mobilització per part  de les 
persones pensionistes de diferents CCAA reclamant el  manteniment del seu 
nivell  adquisitiu i  que es convoquen a Madrid per a manifestar-se i entregar 
signatures al Congrés dels Diputats per exigir la revalorització de les pensions 
exigint  la  revalorització  de  les  pensions  respecte  a  l’increment  de  l’IPC 
acumulat anual i una pensió mínima del 60% del salari mig.

Des de mitjans de 2021 la inflació s’ha accelerat tant a l’estat espanyol com a 
l’Eurozona. lligada al preu de l'energia i del productes alimentaris, la negociació 
col·lectiva en tots els seus processos, no ha contribuït a la pujada de la inflació 
sinó  que  es  correspon  a  mantenir  a  l’alça  els  marges  dels  beneficis 
empresarials. 

És imprescindible garantir el poder adquisitiu de les Pensions i de les persones 
amb menys  recursos.  Estem davant  uns moments on l’element  bàsic  de la 
cistella de la compra com són els aliments han patit un augment desorbitat per  
l’impacte del productes energètics com el gas, l'electricitat i els carburants que 
arrosseguem.

Si  contemplem  els  pacte  de  Toledo  sobre  les  pensions  són  acords 
d'interpretació i no d’aplicació en funció de les dades de l’economia. Per això 
s’interpreta l’IPC en diferents modalitats,. La interpretació que considerem més 
justa és la de l’exemple de la barra de pa que el juliol valia 1 € i a l’agost la  
mateixa barra de pa ja valia 1,20€. Un increment del 20% en un producte bàsic 
com és el pa és un exemple clar que demostra que els nostres diners cada cop 
valen menys. 

Seguim amb més del 60% de pensionistes per sota dels 1000€ mensuals i més 
de la meitat amb menys de 700€, sovint al llindar de la pobresa o en la pobresa 
directament segons la Carta Social Europea. 

Amb la pujada actual de les pensions, irònicament, els pensionistes són encara 
més pobres. En canvi hem hagut d'assistir a la desaparició de més de 60.000 
milions de l’anomenada “guardiola” de la caixa de les pensions per pagar la 
crisi  dels  bancs en lloc  de fer  servir  aquests  diners per  pujar  les  pensions 
mínimes.
 
Cal estar atents als esdeveniments futurs atès que hi ha una gran campanya 
dels poders econòmics i dels mal anomenats “experts” que propugnen que la 
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revaloració de les pensions prenen la mitjana de l’IPC de novembre de 2021 a 
novembre del 2022 - i  que estan establerts en els pactes de Toledo- no es 
compleixin amb el pretext de la elevada inflació pel conflicte a Ucraïna.

Ens solidaritzem amb totes les persones pensionistes per a que puguin tenir 
unes  pensions  dignes  en  funció  de  les  apujades  anuals  de  l’IPC  anual 
acumulat,  és a dir per l’IPC real. Unes pensions mínimes de 1084 € (Carta 
Social de la UE ) .

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER. Donar suport a les reivindicacions i accions de mobilització de les 
persones pensionistes reclamant el manteniment del seu nivell adquisitiu.
 
SEGON. Reclamar al  Govern de l’Estat la revalorització de les pensions en 
funció de l'IPC acumulat i l'increment de les pensions més baixes. 

TERCER. Donar trasllat a les entitats i associacions veïnals de Sant Vicenç.

QUART.  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.

10.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA

10.0.1.1 Aprovar la urgència

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=12884 
corresponent  al minut 22:34:44

El President posa a votació la urgència i el Ple per unanimitat de tots els seus 
membres presents acorda aprovar-la.

10.0.1.2 Aprovar l’adjudicació del contracte de l’explotació, en modalitat 
de  concessió  de  serveis,  del  servei  de  bar-cafeteria  amb  terrassa  del 
camp de futbol de La Barrruana. (CTRE2022000001)

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

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=12884
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=12884
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Expedient  número: CTRE2022000001 contractació,  mitjançant  procediment 
restringit, de l’explotació, en modalitat de concessió de serveis, del servei de 
bar-cafeteria amb terrassa del camp de futbol de La Barrruana. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  l’adjudicació  del  contracte  de  l’explotació,  en 
modalitat de concessió de serveis, del servei de bar-cafeteria amb terrassa del 
camp de futbol de La Barrruana.

Per acord de Ple municipal de data 17 de febrer de 2022, es va aprovar l’inici  
de  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  restringit,  tramitació 
ordinària,  per  a  l’adjudicació  del  contracte  de  l’explotació,  en  modalitat  de 
concessió de serveis,  del  servei  de bar-cafeteria amb terrassa del camp de 
futbol de La Barrruana.

Vist que, d’acord amb la proposta emesa per la mesa de contractació, l’òrgan 
de contractació va enviar requeriment de data 8 de setembre i 3 d’octubre de 
2022 a la senyora Remedios Hurtado Barrero per tal que en un termini de 10 i 3 
dies hàbils, respectivament, hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut 
el  requeriment,  aportés  Solvència  econòmica  i  financera,   Declaració  de 
responsabilitat  del  compliment  de  mesures  preventives  per  la  COVID-19;  i 
document  acreditatiu  del  dipòsit  a  la  tresoreria  municipal  de  la  garantia 
definitiva per import de 3.405 €.
 
En temps  i  forma la  senyora   Remedios  Hurtado  Barrero  ha dipositat  a  la 
Tresoreria  Municipal,  la  corresponent  garantia  per  import  de  3.405  €,  i  ha 
aportat la documentació requerida.

Vist l’informe emès pel tècnic d’esports, que s’adjunta a l’expedient, del qual es 
desprès la necessitat d’aprovar l’adjudicació per urgència.

Vist  el  redactat  de la  Disposició Addicional  Segona  la  Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a 
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2017/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), pel fet que 
el valor estimat supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici  i/o  la  quantitat  de  6.000.000,00  euros,  inclosos  els  de  caràcter 
plurianual  quan  la  seva  durada  sigui  superior  a  quatre  anys,  incloses  les 
possibles pròrrogues, es considera que l’adjudicació correspon a Ple.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar  l’adjudicació  del  contracte  de l’explotació,  en  modalitat  de 
concessió de serveis,  del  servei  de bar-cafeteria amb terrassa del camp de 
futbol de La Barrruana a favor de la senyora Remedios Hurtado Barrero, amb 
un cànon anual de 9.600 €.
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Segon.- Facultar al senyor Xavier Gómez Álvarez, Cinquè Tinent d’Alcaldia de 
l’Ajuntament,  perquè  en  nom  i  representació  de  la  Corporació  signi  els 
documents que siguin necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 

Tercer.- Notificar  a  l’adjudicatari  el  present  acord  d’adjudicació  per  tal  de 
formalitzar el contracte en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del 
dia següent a la notificació de l’adjudicació 

Quart.-  Publicar aquest acord d’adjudicació definitiva al perfil del contractant, 
comunicar al departament d’Intervenció i donar trasllat a la resta d’empreses 
que han participat en el  procediment juntament amb la resta de documents 
previst a l’article  151 de la LCSP.

10.0.2.1 Aprovar la urgència

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=13128 
corresponent al minut 22:38:48

El  President  posa  a  votació  la  urgència  i  el  Ple  per  12  vots  a  favor 
JUNTSxSVH-ERC-AM (8), Cs (2) i SVCP (2) i els vots en contra de PSC-SVP 
(8) i la regidora no adscrita (1) acorda aprovar l’esmentada urgència.

10.0.2.2 Propuesta de resolución presentada por Cs, de reaprobación a la 
Concejal No Adscrita Lidia Vargas por asumir competencias practicando 
el transfuguismo de forma deliberada (M2412022000026)

El  President  posa  a  votació  aquest  punt  i  el  Ple  per  12  vots  a  favor 
JUNTSxSVH-ERC-AM (8), Cs (2) i SVCP (2) i els vots en contra de PSC-SVP 
(8)  i  la  regidora  no  adscrita  (1)  acorda  aprovar  la  proposta  de  resolució 
transcrita a tots els efectes legals.

Expedient número: M2412022000026 Reaprobación a la Concejal No Adscrita 
Lidia Vargas por asumir competencias practicando el transfuguismo de forma 
deliberada.
Tràmit  relacionat:  Propuesta  de  resolución  presentada  por  Cs,  de 
reaprobación a la Concejal No Adscrita Lidia Vargas por asumir competencias 
practicando el transfuguismo de forma deliberada.

Desde  las  pasadas  elecciones  y  con  vocación  de  servicio  hacia  SVH. 
Ciudadanos  formó  gobierno  con  el  PSC  para  con  ello  cumplir  el  mandato 
democrático y trabajar para y por nuestros ciudadanos. 

Después  de  un  temporal  y  una  pandemia,  el  trabajo  y  situación  política 
empezaba a normalizarse, comenzaba a parecerse a la pre-pandemia. En el 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=13128
https://mediateca.svh.cat/watch?id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=13128
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verano del  2021 se comenzaron a preparar los presupuestos del  año 2022 
donde ya se comenzó a ver situaciones algo anómalas por parte del PSC.

Una  vez  aprobados  inicialmente  los  presupuestos,  la  concejal  no  adscrita 
comunica la intención de darse de baja del partido y quedarse dentro del grupo 
municipal, para seguir con la tenencia alcaldía y concejalías que ostenta hasta 
el momento. Sin renunciar a su sueldo y con manteniendo todos sus beneficios.

Ante la intención de querer “ir por libre” manteniendo el mismo estatus dentro 
del gobierno, saltaron las dudas sobre la lealtad y confianza, ya no al partido 
que la  admitió  en unas listas electorales y le  dio  la  confianza,  si  no a sus 
compañeros y a lo que podría pasar dentro del gobierno municipal, a la gestión, 
a la estrategia política, al programa electoral, y sobre todo, a la confianza de 
todas aquellas personas que depositaron su voto en Cs.

Con todas estas sombras de por medio, hubo un remate final en la sorpresa, 
las conversaciones mantenidas con el alcalde a escondidas. Conversaciones 
admitidas  por  ambos.  Unas  conversaciones  donde  el  alcalde  aseguraba  y 
prometía que no modificaría el cartapacio y no le retiraría ninguna competencia 
ni  dedicación,  manteniéndola  dentro  del  gobierno,  aunque  pasara  a  ser 
concejal no adscrita.

A pesar de ello, Cs intento retomar la traición recibida intentado negociar para 
recuperar  la  confianza  por  ambas  partes,  ante  y  la  ambición  de  querer 
absolutamente todo, las negociaciones fracasaron.

Se intento también hablar con el propio alcalde y con el responsable del PSC, 
ya  que,  a  raíz  de  sus  promesas  de  mantenerla  en  el  gobierno,  estaban 
intercediendo en la composición de un grupo municipal. La respuesta fue clara, 
no iban a mover un dedo. Cs fue claro, si la postura de PSC era no moverse y 
robar un concejal y hacer como si nada sucediese, Cs abandonaría el gobierno.

La decisión final fue la expulsión del grupo municipal de la concejal no adscrita, 
cuyas pretensiones no encajan con los valores y la ética de Cs. Toda persona 
que se presenta en una lista electoral por Cs, firma un documento ético donde 
se compromete a dejar su acta si no quiere continuar, si se da de baja o es 
expulsado  del  partido.  Como  ya  vemos,  la  tránsfuga  incumple  su  ética 
manteniendo hoy en día el acta de concejal.

El PSC piensa que sale victorioso, tiene un concejal más, sigue manteniendo el  
gobierno. El PSC ha robado el gobierno elegido democráticamente a nuestros 
vecinos, sólo por la ambición política del personalismo. 

Con Cs estando aún en gobierno, PSC intento formar gobierno con otro partido 
político para echarles del  gobierno, que viendo lo sucedido, lógicamente se 
negó a entrar en gobierno. 
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Después de hacerse público esto último,  y viendo que PSC no retiraba las 
competencias a la tránsfuga después de pedirlo públicamente en el pleno de 
enero  2022,  Cs cumplió  su  palabra,  abandonó el  gobierno municipal  por  2 
motivos:

- Cumplir los pactos de anti-transfuguismo no formando gobierno con una 
persona tránsfuga

- La  traición  de  PSC  robando  una  concejal  e  intentado  formar  otro 
gobierno para mantener el poder

Cs  presento  una  moción  para  cumplir  con  el  pacto  por  la  estabilidad 
institucional y lucha contra el transfuguismo político del 11 de noviembre de 
2020, reiterando la retirada de las competencias y dedicación a la concejal no 
adscrita, que, según el pacto, es denominada “tránsfuga”.

La moción fue aprobada solo con el voto en contra el PSC y la tránsfuga. 12 
votos a favor, 9 en contra. A pesar de ello PSC fue claro, no pensaba hacer 
nada, incumpliendo así la voluntad del pueblo ante una moción aprobada y la 
voluntad de que Cs tenga 3 concejales electos.

Es  público  y  notorio  que  se  ha  intentado  asignar  más  competencias  y 
dedicación  a  la  concejal  no  adscrita.  Por  suerte,  el  buen  hacer  de  los 
integrantes del departamento de secretaria jurídica, advirtieron que eso podría 
incurrir  en un delito  ya  que está tipificado en la Ley de Régimen de Bases 
Locales, una persona tránsfuga no puede mejorar su condición, y es lo que 
PSC intentaba hacer.

Aun así, lo hicieron. Pleno tras pleno, todo lo relacionado con la concejalía de 
Administración electrónica e Innovación, competencia del alcalde, lo gestiona la 
concejal  no  adscrita,  practicando  deliberadamente  el  transfuguismo.  
La  tránsfuga  es  quien  da  las  respuestas,  defiende  los  puntos,  gestiona  el 
departamento  y  da  las  directrices.  Hemos llegado  a  oír  decir  a  alcalde  en 
público que no está en condiciones de responder a preguntas relacionadas con 
esta concejalía, porque no está la concejal no adscrita. Cierto es, que mientras 
no firme ningún documento como responsable, no incurre el delito, pero no deja 
de ser una práctica corrupta de transfuguismo.

Tras las varias reclamaciones de Cs al gobierno municipal para que dejen de 
practicar  el  transfuguismo,  sean  coherentes  y  lo  rectifiquen,  nos  vemos 
obligados  a  reprobar  a  la  concejal  no  adscrita,  Lidia  Vargas,  por  su  uso 
continuado de gestión en una concejalía que no es de su competencia, que no 
puede gestionar porque supone una mejora en sus condiciones, que lo hace 
deliberadamente siendo consciente de ello, manteniendo el acta de concejal 
incumpliendo el  código ético firmado con Cs,  vulnerando la  voluntad de los 
vicentinos y vicentinas que depositaron su voto de confianza a Cs.

El Pleno acuerda la adopción de lo siguiente: 
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ACUERDOS:

Primero.-Reprobar a la concejal no adscrita Lidia Vargas por su gestión de un 
departamento mejorando su condición de concejal no adscrito practicando de 
forma deliberada y consentida el transfuguismo y por no cumplir el código ético 
firmado manteniendo el acta de concejal

Segundo.-  Requerir  al  gobierno  municipal,  concretamente  al  alcalde,  la 
modificación del cartapacio retirando todas las competencias y dedicación a la 
concejal no adscrita Lidia Vargas

Tercero.-Comunicar esta moción a los grupos políticos del Consell Comarcal, 
Diputació de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Congreso de los Diputados

El  punt  tramitat  d’aprovació  provisional  de  les  ordenances  fiscals  2023 
(expedient EC072022000012), no s’ha sotmès a debat al Plenari.

11.0.0 PRECS I PREGUNTES

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=M2VmYmM1YzYtNWYwNy00NDY1LWIxZTEtMzRjYmRlNjg1NDRk&start=16803 
corresponent al minut 23:40:03

En  aquest  punt  marxa  la  senyora  Mireia  Vergés  Rosell,  regidora  del  grup 
municipal  de  PSC-Sant  Vicenç  en  Positiu  i  la  senyora  Georgina  González 
Garcia, regidora del grup municipal Sant Vicenç en Comú-Podem.

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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