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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 12/2022
Caràcter: ordinària
Data: 17 de novembre de 2022
Horari: de 19:00:00 a 00:20:00 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
FINA REINA MORALES
AGUSTÍN CERA RODRÍGUEZ
YOLANDA ARTIGAS BARBER
MARIA ELENA FERREIRO NIETO
ANTOLIN JIMÉNEZ MARTÍN
CARMEN SOFFIATI REQUENA
LIDIA VARGAS GONZÁLEZ
JORDI GIL DORADO
GEORGINA JOSEFA GONZÁLEZ GARCIA

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

S’ha excusat d’assistir-hi:

JUAN RAMÓN TORRES BLANCO
ARNAU MATA I DE CASADEMUNT

Ordre del dia

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

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=36 corresponent  
al minut 19:00:36

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2022

 DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES 
DONES 

Avui, 25 de novembre, ens convoquem per commemorar el Dia Internacional 
per  a  l’Eliminació  de  la  Violència  vers  les  Dones.  La  violència  masclista  té 
moltes formes i  l’impacte en les seves vides depèn,  en gran mesura, de la 
garantia d’accés a drets bàsics per a la seva reparació.

De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més 
prevalents, les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Tot això fa de les 
violències sexuals un component central del patriarcat. No tenen a veure amb 
el sexe sinó amb el poder. El poder de cosificar, d’humiliar, de dominar, de 
disciplinar,  de  generar  por  i  de  restringir  la  llibertat  de  les  nenes,  les 
adolescents i les dones. El poder de crear l’expectativa social que els homes 
han de prendre la iniciativa en el sexe i no aturar-se fins rebre una negativa 
directa. Fins i tot el poder d’ignorar una negativa o de traspassar els límits amb 
la insistència.

També  el  poder  de  produir  un  sentiment  de  vergonya  per  haver  patit  una 
agressió  sexual,  el  poder  de  responsabilitzar  i  culpabilitzar  les 
víctimes/supervivents  (com anava vestida,  què havia  consumit,  en  quin  lloc 
estava, si anava sola...) en lloc d’assenyalar l’agressor com a únic responsable. 
O el  poder de posar en dubte la intenció de les denunciants.  I,  de manera  
cabdal,  el  poder de crear un imaginari  en què les agressions les comet un 
desconegut  a  l’espai  públic  amb perfil  psicòpata  i  depravat,  malgrat  que la 
major part  de les agressions,  especialment  aquelles més greus,  ocorren en 
espais  considerats  privats  i  els  agressors  més  habituals  no  tenen  un  perfil 
concret. Les cometen amics, parelles, companys d’estudis o de feina, veïns, 
familiars o referents propers.

Els moviments feministes d’arreu del món s’han rebel·lat contra aquest poder 
patriarcal,  han  assenyalat  les  causes i  les  conseqüències  de  les  violències 
sexuals i n’han identificat les diverses expressions en tots els àmbits en què 
ocorren (familiar, de la parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o 
polític). També han denunciat la cultura de la violació que normalitza i accepta 
la violència sexual envers les dones i han generat una onada de sororitat per 
reconèixer la veu de les dones que denuncien i per acompanyar-les.

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=36
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=36
http://mediateca.svh.cat/
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Simultàniament, els feminismes han impulsat dos grans canvis. En primer lloc, 
han posat el consentiment al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan 
sovint  com  es  vulgui  i  amb  qui  es  vulgui,  així  com  rebutjar  fer-ho.  Això 
interpel·la tota la societat  i  especialment  als homes, perquè es desprenguin 
dels estereotips i dels rols de gènere en què els socialitza el patriarcat, perquè 
aprenguin a identificar en ells mateixos i en el seu entorn d’amistats, familiars i  
companys de feina o d’oci totes aquelles actituds i conductes que legitimen, 
banalitzen o que directament constitueixen violència sexual.

I,  en segon lloc,  els feminismes han exigit  que es faci  efectiva la diligència 
deguda  dels  poders  públics  i  que  s’erradiqui  tota  forma  de  violència 
institucional.  Una responsabilitat  que abasta tant  les polítiques de prevenció 
com les de reparació, les quals han d’estar suficientment dotades de recursos 
econòmics i requereixen la màxima col·laboració i cooperació interinstitucional i 
intersectorial.

Aquest és el compromís que refermem totes les institucions polítiques del país. 
Un compromís amb la garantia de tots els drets que es veuen vulnerats amb les 
violències sexuals:  des del  dret a la seguretat,  al  dret  a la integritat  física i 
psicològica,  passant  pel  dret  a  la  salut,  el  dret  a  l’educació  o  el  dret  a  la  
participació social i política. En definitiva, un compromís amb la llibertat de les 
dones que ens ha de fer també una societat més lliure.

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 20 d’octubre 
de 2022

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.

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=373 
corresponent al minut 19:06:13 

2.0.0 DESPATX OFICIAL

2.0.1  Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 
d’octubre de 2022 de rectificació d’error material en l’Acord de Junta de 
Govern Local de data 27 de maig de 2022, sobre l’aprovació de de l’Oferta 
pública d’Ocupació d’aquesta corporació per a l’exercici 2022 i rectificada 
per error material en Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2022. 
(N4162022000001)

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=373
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=373
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https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=408 
corresponent al minut 19:06:48
“Expedient  número:  N4162022000001  Oferta  Pública  d'Ocupació  per  a 
l'exercici 2022. 
Tràmit relacionat: Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern 
Local de data 27 de maig de 2022, sobre l’aprovació de de l’Oferta pública 
d’Ocupació d’aquesta  corporació per  a  l’exercici  2022 i  rectificada per  error 
material en Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2022.

Atès que en data 27 de maig de 2022, mitjançant acord en sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local, s’acordà l’aprovació de l’Oferta pública d’Ocupació 
d’aquesta corporació per a l’exercici  2022 i  rectificada per error material  en 
Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2022.

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

 PERSONAL LABORAL:

NÚM. 
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP CATEGORIA TORN
SISTEMA 

DE 
SELECCIÓ

TAXA/
CONVOCATÒRIA

4
150, 155,
156 i 159

AP
Operari/ària 

Neteja
Lliure

Concurs - 
oposició

Convocatòria excepcional 
d’estabilització de

l’ocupació de llarga durada

1 401 C2 Oficial 1ª Lliure
Concurs - 
oposició

Taxa addicional per 
l’estabilització de l’ocupació

3
129, 131 i 

355
C2 Oficial 1ª Lliure Concurs

Convocatòria excepcional 
d’estabilització de

l’ocupació de llarga durada

Quan el que tenia que constar era:

PERSONAL LABORAL:

NÚM. 
PLACES

PLAÇA
VACANT

GRUP CATEGORIA TORN
SISTEMA 

DE 
SELECCIÓ

TAXA/
CONVOCATÒRIA

3
155,

156 i 159
AP

Operari/ària 
Neteja

Lliure
Concurs - 
oposició

Convocatòria excepcional 
d’estabilització de

l’ocupació de llarga durada

2 401 i 420 C2 Oficial 1ª Lliure
Concurs - 
oposició

Taxa addicional per 
l’estabilització de l’ocupació

4
129, 131, 
136 i 355

C2 Oficial 1ª Lliure Concurs
Convocatòria excepcional 

d’estabilització de
l’ocupació de llarga durada

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=408
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=408
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Vist que doctrina jurisprudencial sobre l’abast de l’error material actual i  que 
queda exposada amb tota claredat en la sentència del TS de 18 de juny de 
2001 argumenta que ““Es menester considerar que el error material o de hecho  
se  caracteriza  por  ser  ostensible,  manifiesto,  indiscutible  y  evidente  por  sí  
mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse «prima  
facie»  por  su sola contemplación (frente  al  carácter  de  calificación  jurídica,  
seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho),  
por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de  
errores  materiales  o  de hecho,  se  requiere  que concurran,  en  esencia,  las  
siguientes  circunstancias:  1)  Que  se  trate  de  simples  equivocaciones  
elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de  
documentos; 2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los  
datos del expediente administrativo en el que se advierte; 3) Que el error sea  
patente y claro, necesidad de acudir  a interpretaciones de normas jurídicas  
aplicables;  sin  4)  Que  no  se  proceda  de  oficio  a  la  revisión  de  actos  
administrativos firmes y consentidos; 5) Que no se produzca una alteración  
fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su  
apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación  
jurídica); 6) Que no padezca la subsistencia del administrativo, es decir, que no  
genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos  
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas  
garantías  para  el  afectado,  pues  el  acto  administrativo  rectificador  ha  de  
mostrar  idéntico  contenido  dispositivo,  sustantivo  y  resolutorio  que  el  acto  
rectificado,  sin  que  pueda  la  Administración,  so  pretexto  de  su  potestad  
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión; y 7) Que se aplique con  
un hondo criterio restrictivo”. 

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

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

ACORDS

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

NÚM. 
PLACES

PLAÇA
VACANT

GR
UP

CATEGORIA TORN
SISTEMA 

DE 
SELECCIÓ

TAXA/
CONVOCATÒRIA

3
155,

156 i 159
AP

Operari/ària 
Neteja

Lliure
Concurs - 
oposició

Convocatòria excepcional 
d’estabilització de

l’ocupació de llarga durada

2 401 i 420 C2 Oficial 1ª Lliure
Concurs - 
oposició

Taxa addicional per 
l’estabilització de 

l’ocupació

4
129, 131, 
136 i 355

C2 Oficial 1ª Lliure Concurs
Convocatòria excepcional 

d’estabilització de
l’ocupació de llarga durada

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 als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a 
l’efecte  de  publicació  coordinada  amb  la  resta  de  les  ofertes  publiques 
d’ocupació  de  la  resta  d’administracions  públiques,  i  trametre  còpia  a  la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

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

3.0.0 RECURSOS HUMANS

3.0.1  Reconèixer  al  senyor  DPS,  amb vinculació  jurídica  funcionari  de 
carrera, adscrit provisionalment al lloc de treball  de tècnic mitjà CE de 
protecció civil, la compatibilitat entre l’esmentat lloc de treball i l’activitat 
professional d’arquitecte tècnic per compte. (RH142022000144)

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=446 
corresponent al minut 19:07:26

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: RH142022000144 Compatibilitat del funcionari de carrera 
senyor DPS.

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=446
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=446
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Tràmit  relacionat: Reconèixer  al  senyor  DPS,  amb  vinculació  jurídica 
funcionari de carrera, adscrit provisionalment al lloc de treball de tècnic mitjà 
CE de protecció civil, la compatibilitat entre l’esmentat lloc de treball i l’activitat 
professional d’arquitecte tècnic per compte.

Atès que el  senyor  David Poncelas Santos és empleat d’aquest Ajuntament 
amb vinculació jurídica de funcionari de carrera, a temps complert, de l’escala 
d’administració  especial,  subescala  serveis  especials,  classe  comeses 
especials, tècnic mitjà CE, a la plaça número 276, enquadrat en el  grup de 
classificació A, subgrup A2, nivell de destinació 22 i adscrit temporalment al lloc 
de treball de tècnic mitjà CE de protecció civil, amb una tipologia de jornada 
ordinària.

Vista la declaració d’activitats efectuada per l’esmentat treballador mitjançant 
instància presentada al Registre d’Entrada número E2022029003 de data 23 
d’octubre de 2022 en la qual demana la compatibilitat entre el seu lloc de treball 
i una segona activitat com a professional arquitecte tècnic col·legiat per compte 
propi.

Atès que el  lloc de  treball  que ocupa el  senyor  David  Poncelas  Santos  en 
aquest Ajuntament no té assignat cap factor d’incompatibilitat ni de dedicació 
exclusiva o similar.

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

Vist l’informe emès pel cap de seguretat ciutadana i protecció civil, conforme el 
departament al que desenvolupa la seva tasca laboral la persona interessada, 
del  qual  es  desprèn  que  aquestes  dues  tasques  són  compatibles  i  que  el 
senyor David Poncelas Santos desenvoluparà aquesta segona ocupació fora 
de l’horari  laboral  de l’Ajuntament,  no afectant  a la feina desenvolupada en 
aquesta administració local. 

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

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

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient.
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El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Reconèixer al senyor David Poncelas Santos, amb vinculació jurídica 
funcionari de carrera, adscrit provisionalment al lloc de treball de tècnic mitjà 
CE de protecció civil, enquadrat en el grup de classificació A, subgrup A2, nivell  
de destinació 22 i, amb una tipologia de jornada ordinària, la compatibilitat entre 
l’esmentat lloc de treball i l’activitat professional d’arquitecte tècnic per compte 
pròpia, sempre i quan l’activitat no es relacioni directament amb la què realitza 
en el  lloc on presta els seus serveis  a l’Ajuntament,  ni  hi  hagi  coincidència 
d’horari  amb  el  que  tingui  atribuït  en  aquesta  administració,  i  amb  estricte 
compliment de la normativa sobre incompatibilitats.

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

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

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

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

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

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

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



Ple 17/11/2022

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

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

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

Quart.-  Recordar  especialment  que  la  compatibilitat  atorgada  exclourà 
qualsevol  manifestació  de la  seva activitat  privada professional  en el  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts per evitar possibles coincidències entre 
l’activitat  pública  i  privada,  i  per  garantir  d’aquesta  manera  l’objectivitat, 
imparcialitat  i  independència  que  ha  de  presidir  la  seva  actuació  com  a 
personal  municipal,  i  finalment,  per  salvaguardar  l’interès  públic  que  podria 
resultar perjudicat en produir-se aquesta coincidència. 

Cinquè.-  Advertir  que el  reconeixement de compatibilitat  no pot modificar la 
jornada de treball i l’horari de l’interessat i queden automàticament sense efecte 
en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic. 

Sisè.- Publicar aquest acord en el Portal de Transparència. 

Setè.-  Notificar  aquest  acord  a la  persona interessada i  al  departament  de 
seguretat ciutadana i protecció civil d’aquest Ajuntament.

4.0.0 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

4.0.1 Aprovació del segon any de pròrroga o fins la formalització de la 
nova  concessió,  del  contracte  de  gestió  de  serveis  per  a  la  gestió  i 
explotació de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la 
via pública. (G0312015000003)

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=550 
corresponent al minut 19:09:10

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 17 vots a favor PSC-SVP 
(7), JUNTSxSVH-ERC-AM (7), Cs (2) i la regidora no adscrita (1) i els vots en 
contra de SVCP (2) acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals.

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=550
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=550
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Expedient  número: G0312015000003 Contractació,  mitjançant  procediment 
obert no harmonitzat, de gestió de serveis per a la gestió i explotació de les 
zones  d'estacionament  regulat  amb  limitació  horària  a  la  via  pública  de 
l'Ajuntament.
Tràmit relacionat: Aprovació del segon any de pròrroga o fins la formalització 
de  la  nova  concessió,  del  contracte  de  gestió  de  serveis  per  a  la  gestió  i 
explotació de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la via 
pública.

El  15  d’octubre  de 2015,  el  Ple  municipal  va  aprovar  el  Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP) juntament amb el seu Annex I, i el Plec de 
Prescripcions Tècniques (PPT) que regeixen la contractació  de la gestió de 
serveis per a la gestió i explotació de les zones d’estacionament regulat amb 
limitació horària a la via pública, així com l’inici de l’expedient de contractació 
mitjançant procediment obert, tramitació urgent. 

En data 22 de desembre de 2015, es va formalitzar el contracte i es va iniciar la 
prestació  de  la  gestió  de  serveis  per  a  la  gestió  i  explotació  de  les  zones 
d’estacionament  regulat  amb  limitació  horària  a  la  via  pública,  a  favor  de 
l’empresa SABA Aparcamientos, SA per termini de 6 anys a comptar des de la 
data de la signatura del contracte, prorrogable de mutu acord, sense que la 
seva vigència, incloent la prorroga pugui excedir de vuit anys.

En  data  18  de  novembre  de  2021  el  Ple  municipal  va  acordar  la  primera 
pròrroga per un any de durada, dels dos possibles (del 22 de desembre de 
2021 al 21 de desembre de 2022), o en cas que es produeixi abans, fins la  
formalització del nou contracte de gestió de serveis per a la gestió i explotació 
de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la via pública, a 
favor de l’empresa SABA Aparcamientos SA.

Vist l’informe emès per la consultora Àrea pública abogadas SLP, que s’adjunta 
a l’expedient.

Vist l’informe emès pel Cap del departament de Mobilitat i transport públic, de 
data 24 d’octubre de 2022, que es transcriu a continuació:

“Assumpte:  Informe  proposta  aprovació  del  segon  any  de  pròrroga  o  fins  la  
formalització de la nova concessió, del contracte de gestió de serveis per a la gestió  
i  explotació  de les  zones  d’estacionament  regulat  amb limitació  horària  a  la  via  
pública. Expedient G0312015000003.

Javier  Enríquez Latorre,  Cap de Mobilitat  i  transport  públic  en referència  a la  voluntat  
d’aquest ajuntament de prorrogar per un termini d’un any o fins la formalització de la nova  
concessió, del  contracte de gestió de serveis per a la gestió i  explotació de les zones  
d’estacionament  regulat  amb  limitació  horària  a  la  via  pública.  Expedient  
G0312015000003, informa:
 
ANTECEDENTS:
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El 15 d’octubre de 2015, el Ple municipal va aprovar el Plec de Clàusules Administratives  
Particulars (PCAP) juntament amb el seu Annex I, i el Plec de Prescripcions Tècniques  
(PPT) que regeixen la contractació de la gestió de serveis per a la gestió i explotació de  
les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la via pública, així com l’inici de  
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, tramitació urgent. 

En data 22 de desembre de 2015, es va formalitzar el contracte i es va iniciar la prestació  
de la gestió de serveis per a la gestió i explotació de les zones d’estacionament regulat  
amb limitació horària a la via pública, a favor de l’empresa SABA Aparcamientos, SA per  
termini de 6 anys a comptar des de la data de la signatura del contracte, prorrogable de  
mutu acord, sense que la seva vigència, incloent la prorroga pugui excedir de vuit anys.

En data 18 de novembre de 2021 el Ple municipal va acordar la primera pròrroga per un  
any de durada, dels dos possibles (del 22 de desembre de 2021 al 21 de desembre de  
2022), o en cas que es produeixi abans, fins la formalització del nou contracte de gestió de  
serveis per a la gestió i  explotació  de les zones d’estacionament  regulat  amb limitació  
horària a la via pública, a favor de l’empresa SABA Aparcamientos SA.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
Continuïtat servei
L’objectiu de l’Ajuntament és el garantir  la rotativitat de l’estacionament de vehicles als  
carrers en que l’espai  d’estacionament és més escàs o precisa de més alternança,  en  
trobar-se a prop de centres oficials de gestió o de zones comercials e que l’estacionament  
és un be reduït sobretot en les hores d’atenció al públic o d’obertura comercial, tot a canvi  
de  pagament  d’una  taxa  que  varia  segons  el  temps  d’estada  del  vehicle  en  
l’estacionament, segons es regula a l’ordenança municipal en vigor.
A tal efecte queda palesa la necessitat de prorrogar el contracte del servei de gestió i  
explotació de les zones d’estacionament regulat amb limitació horària a la via pública, en  
vigor,  fins  l’adjudicació  d’un  nou  contracte  de  concessió  de  serveis,   degut  a  que  
l'ajuntament no ho pot fer amb mitjans propis perquè no disposa dels recursos humans per  
realitzar  les  tasques  d’inspecció  i  control  de  l’estacionament  ni  disposa  dels  mitjans  i  
coneixements tècnics per realitzar la gestió de l’estacionament mitjançant els parquímetres  
existents i altra aplicació mòbil, així com del corresponent manteniment dels equips.

Per encàrrec de l’ajuntament la consultora Àrea pública abogadas SLp emet informe, que  
te per objecte l’anàlisi de la possibilitat d’acordar, per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç  
del Horts, la pròrroga del contracte, i en el cas de que es pogués prorrogar en quines  
condicions es podria fer.

Nou contracte de concessió de serveis 
Actualment  conscients  de  la  finalització  de  la  concessió  actual,  i  amb  la  voluntat  de  
formalitzar  una  nova  concessió  del  servei  de  gestió  i  explotació  de  les  zones  
d’estacionament regulat amb limitació horària a la via pública, el Ple de l’Ajuntament de  
Sant  Vicenç  dels  Horts,  en  sessió  ordinària  celebrada  el  dia  22  de  juny  de  2022,  va  
adoptar  l’acord  d’aprovació  inicial  de  l’establiment  del  servei  públic  municipal  
d’estacionament  regulat  de  vehicles  en  zones  amb limitació  i  control  horari  del  terme  
municipal de Sant Vicenç dels Horts, el seu reglament d’ús i el projecte d’establiment.

Aquest acord es va publicar al Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona (en el Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari ARA i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.  
Període en el que no es va formular cap reclamació ni al·legació i de conformitat amb el  
que disposa l’apartat 4t del Ple de l’Ajuntament, el 20 de setembre el Reglament d’ús i el  
projecte d’implantació del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles en  
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zones amb limitació i control horari del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, van  
quedar aprovats definitivament.

En l’actualitat i una vegada aprovat definitivament el projecte d’implantació i el reglament  
del servei, el departament de Mobilitat i transport públic  està en fase de redacció dels  
nous  Plecs  tècnics  i  administratius,  amb  l’objectiu  de  publicar   la  nova  licitació  del  
contracte de gestió de serveis per a la gestió i explotació de les zones d’estacionament  
regulat amb limitació horària a la via pública.

Normativa aplicable al contracte (TRLCSP – LCSP)
En  primer  lloc  cal  determinar  quina  és  la  normativa  aplicable  al  contracte,  ja  que  el  
contracte va ser licitat a l’any 2015 i el problema sobre la pròrroga es planteja el novembre  
del 2021, dos mesos abans de que finalitzin els sis anys del contracte. La Llei aplicable a  
l’any 2015 era el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el  
Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). Posteriorment a l’any  
2017 va ser aprovada la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  
(LCSP) que va derogar el TRLCSP. 

En la Disposició transitòria primera s’estableix que els expedients de contractació iniciats  
abans de l’entrada en vigor de la LCSP es regiran per la normativa anterior, en aquest cas  
per la TRLCSP.  

“1. Els expedients de contractació iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta  
Llei  es  regiran  per  la  normativa  anterior.  A  aquest  efecte  s'entendrà  que  els  
expedients de contractació han estat iniciats si s'hagués publicat la corresponent  
convocatòria  del  procediment  d'adjudicació  del  contracte.  En  el  cas  de  
procediments negociats sense publicitat, per a determinar el moment d'iniciació es  
tindrà en compte la data d'aprovació dels plecs.
2. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de  
la present Llei es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la  
seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
3.  La  present  Llei  serà  aplicable  als  acords  de  rescat  i  als  encàrrecs  que  es  
realitzin amb posterioritat a la seva entrada en vigor.”

Contradicció entre els Plecs i el contracte signat. Caràcter vinculant dels plecs. 
En  la  clàusula  1.6  del  PCAP  s’estableix  que  els  prorrogues  del  contracte  vindran  
determinades pel termini establert a l’apartat F de l’Annex I. I que en cas d’acordar-se la  
pròrroga aquesta serà obligatòria pel contractista.

“1.6) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà la durada establerta a l’apartat F de l’annex I a comptar des de  
la signatura del contracte.

Les pròrrogues del contracte vindran determinades per termini establert a l’apartat  
F  de  l’Annex  I.  En  cas  d’acordar-se  la  pròrroga  del  contracte,  aquesta  serà  
obligatòria per al contractista.”  

En a l’apartat F de l’Annex I, s’especifica que el contracte es podrà prorrogar d’any en any,  
fins a un màxim de dos anys:

“F.  Durada del contracte.
Durada del  contracte.  La durada del  contracte serà per  un termini  de sis  anys  
comptats a partir de la data de formalització del contracte. 
Pròrrogues: Si, pròrrogues d’un any de durada cada una, fins a un màxim de dos  
anys.”  
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En la clàusula quarta del contracte formalitzat en data 22 de desembre de 2015, s’indica  
que segons l’establert  a l’article 303.1 de TRLSCP, el contracte es podrà prorrogar de  
mutu acord sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues excedeixi  
dels 8 anys.

“Quart. Inici del contracte i termini d’execució.
La durada del contracte serà per un termini de sis (6) anys comptats des de la  
signatura dels present contracte. La presentació dels servei s’iniciarà en el termini  
màxim de dos mesos des de la formalització del contracte en els termes indicats al  
plec de prescripcions tècniques. 
D’acord amb el preveu l’art 303.1 del TRLCSP, el contracte es podrà prorrogar de  
mutu acord sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui  
excedir del vuit (8) anys.
L’esmentada pròrroga estarà subjecte al mutu acord i en conseqüència cas que  
l’ajuntament  no  consideri  convenient  la  pròrroga  del  contracte  l’adjudicatari  no  
podrà reclamar danys, perjudicis o qualsevol altre tipus de despesa.”  

Com es detecta, respecte la pròrroga  hi ha una previsió diferent vers el mutu acord de la  
pròrroga entre el que estableix el PCAP, Annex I, i el contracte signat entre les parts. 

Aquesta previsió de l’exigència de mutu acord per les pròrrogues no esta prevista ni en el  
PCAP ni en el PPT. Tampoc la remissió que es realitza en a la formalització a l’art 303.1  
és aplicable en el  nostre supòsit,  ja que es refereix  als  contractes de serveis  i  no de  
concessió. 

Les  previsions  legislatives  del  contracte  de  concessió  de  serveis  públics  estan  en  el  
Capítol III dels 275 a 289 del TRLCSP.

Així  mateix  l’article  26  del  TRLCSP  estableix  que  el  contracte  no  podrà  incloure  
estipulacions que estableixin drets i obligacions per les parts diferents als previstos en els  
plecs.

“Art. 26.2. El document contractual no podrà incloure estipulacions que estableixin  
drets i obligacions per a les parts diferents dels previstos en els plecs, concretats,  
en el  seu cas, en la forma que resulti  de la proposició de l'adjudicatari,  o dels  
precisats  en  l'acte  d'adjudicació  del  contracte  d'acord  amb  l'actuat  en  el  
procediment, de no existir aquells.”

A més, cal posar de relleu que amb la presentació de l’oferta el licitador s’adhereix els  
Plecs tal com estableix l’art 145 del TRLCSP.

“Art. 145.1. Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se al que es preveu  
en el plec de clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposa  
l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat d'aquestes  
clàusules o condicions, sense excepció o cap reserva.”

La jurisprudència ha dit  que el plec es llei  del contracte, així com ho han dit també la  
doctrina  i  els  tribunals  de  recursos  contractuals  i  han  destacat  el  caràcter  obligatori  i  
plenament vinculant dels plecs tant per l’òrgan de contractació, com per tots els licitadors i  
pel contractista.

En aquest mateix sentit  de la prevalença dels Plecs sobre els altres documents resten  
determinades  a les diferents resolucions i informes de juntes consultives:

Resolució  130/2020 del  Tribunal  Administrativo  de recursos contractuales  de la  
Junta de Andalucía.
Resolució 77/2015, de 3 de juny, del Tribunal  Administrativo de la Contratación  
Pública de la Comunidad de Madrid.
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Informe  de  3/2012  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  de  
Valencia, de 24 de maig. 
Sentència 43/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de gener de  
2019, rec. 737/2018. 

Per tant de forma clara i d’acord amb els principi de transparència i publicitat que guien  
tota la contractació pública, han de prevaldre els Plecs sobre els altres documents, ja que  
aquest  són  els  que  han  pogut  conèixer  els  altre  licitadors  i  en  base  a  aquests  han  
presentat o no les seves ofertes.

Obligatorietat de la pròrroga i condicions de la mateixa 
El  TRLCSP  preveu  de  manera  expressa  a  l’art  23.2  i  amb  caràcter  general  que  el  
contracte  podrà  preveure  una  o  vàries  prorrogues  que  s’acordarà  per  l’òrgan  de  
contractació i serà obligatòria per l’empresari. 

“Art. 23. 2. El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les  
seves  característiques  romanguin  inalterables  durant  el  període  de  durada  
d'aquestes i  que la concurrència per a la seva adjudicació hagi  estat realitzada  
tenint  en  compte  la  durada  màxima  del  contracte,  inclosos  els  períodes  de  
pròrroga.
La  pròrroga  s'acordarà  per  l'òrgan  de  contractació  i  serà  obligatòria  per  a  
l'empresari, tret que el contracte expressament prevegi el contrari, sense que pugui  
produir-se pel consentiment tàcit de les parts.”

Sobre la part en la que l’article 23.2 indica “tret que el contracte expressament prevegi el  
contrari”, cal fer esment als informes emesos per les Juntes Consultives on  disposen que  
davant  les contradiccions  entre plecs de clàusules i  contracte,  preval  el  que diuen els  
plecs. En aquests casos es mencionen a:

Informe nº  16/2016 de la  Junta  Consultiva  de contractació  administrativa  de la  
comunitat autònoma d’Aragó.
Informe  nº  18/12  de  20  de  novembre  de  2012  de  la  Junta  Consultiva  de  
contractació administrativa de l’Estat.

Segons l’exposat s’estima que la pròrroga dels contractes no és un element necessari en  
tots  ells,  però,  perquè  tingui  lloc,  hi  ha  d'estar  prevista  i  ha  de  complir  els  requisits  
establerts a la Llei i en els Plecs. 

La introducció o previsió de pròrrogues als contractes se supedita a l'obligació de mantenir  
les característiques del contracte de què es tracti inalterables durant tota la seva vigència  
– abans i després de les pròrrogues -; així com a l'obligació que la concurrència per a  
l'adjudicació del  contracte hagi  estat realitzada tenint  en compte la durada màxima del  
contracte, incloses les pròrrogues. 

L'alteració de les característiques del contracte o la previsió d'una durada superior a la  
establerta al contracte comporta una modificació dels elements presos en consideració  
pels licitadors no adjudicataris que comporta, en darrera instància, un “falsejament” de la  
competència. Per això, la norma exigeix l’observança mínima d'aquest requisit. 

L’activació de la pròrroga correspon a l’òrgan de contractació. L'execució de les pròrrogues  
no depèn de la voluntat  del  contractista,  sinó de l'acord exprés per part  de l’òrgan de  
contractació. En aquest sentit, la legislació en matèria de contractació pública ha previst  
tradicionalment no només la necessitat d'aprovació de l'acord per la Administració , sinó el  
caràcter obligatori que per a l'empresari en té.
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Així les coses, l'activació de la pròrroga opera de la mateixa manera que la resolució del  
contracte, és a dir, fins i tot per a aquells supòsits en què el procediment fos iniciat pel  
contractista, o fos aquest el que presentés una sol·licitud de pròrroga del contracte, no n'hi  
ha  prou actuació  perquè  la  pròrroga  tingui  lloc,  sinó  que cal  l'adopció  d'una resolució  
expressa per part de l’òrgan de contractació. 

La pròrroga acordada és obligatòria per al contractista.  Tant  l'article 23.2 del TRLCSP,  
com actualment en a l'article 29 de la Llei 9/2017 disposen que “la pròrroga s'acordarà per  
l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari”. 

El que també queda clar és que l'acord de pròrroga ha de ser exprés. Així l'article 23.2 del  
TRLCSP estableix que “sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts”. 

En definitiva, l'extensió del termini originari de vigència d'un contracte mitjançant l'aplicació  
de la pròrroga no té caràcter automàtic, sinó que requereix un acord exprés per l’òrgan de  
contractació, i és d’obligat compliment per part de l’empresari.

CONCLUSIONS:
Per  tot  això,  d’acord  als  els  antecedents  abans  esmentats  i  els  fonaments  de  dret  
assenyalats anteriorment, es proposa:

Primer.-   Acordar el segon any de pròrroga dels dos possibles, (del 22 de desembre de  
2022 al 21 de desembre de 2023), o en cas que es produeixi abans, fins la formalització  
del  nou  contracte,  de  gestió  de  serveis  per  a  la  gestió  i  explotació  de  les  zones  
d’estacionament regulat amb limitació horària a la via pública, a favor de l’empresa SABA  
Aparcamientos SA.

Segon.-  Notificar  el  present  acord  a  l’empresa  SABA  Aparcamientos  SA,  i  als  
departaments d’economia i policia local d’aquest Ajuntament.

No obstant  això, l’òrgan competent  de l’Ajuntament adoptarà l’acord que consideri  més  
convenient.”

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Acordar el segon any de pròrroga (del 22 de desembre de 2022 al 21 
de desembre de 2023), o en cas que es produeixi abans, fins la formalització 
del nou contracte de gestió de serveis per a la gestió i explotació de les zones 
d’estacionament  regulat  amb  limitació  horària  a  la  via  pública,  a  favor  de 
l’empresa SABA Aparcamientos SA.

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa SABA Aparcamientos SA, i als 
departaments d’economia i policia local d’aquest Ajuntament.

5.0.0 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS MUNICIPALS

5.0.1  Aprovació  del  Conveni  ESCO  SOLAR  implantació  de  serveis 
energètics  mitjançant  instal·lació  i  gestió  integral  de  plaques 
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fotovoltaiques en cobertes d’edificis  i  equipaments municipals  de Sant 
Vicenç dels Horts. (CVIA2022000006)

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=907 
corresponent al minut 19:15:07

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: CVIA2022000006 Conveni ESCO SOLAR implantació de 
serveis  energètics  mitjançant  instal·lació  i  gestió  integral  de  plaques 
fotovoltaiques en cobertes d’edificis i equipaments municipals de Sant Vicenç 
dels Horts.
Tràmit  relacionat: Aprovació  del  Conveni  ESCO  SOLAR  implantació  de 
serveis  energètics  mitjançant  instal·lació  i  gestió  integral  de  plaques 
fotovoltaiques en cobertes d’edificis i equipaments municipals de Sant Vicenç 
dels Horts.

És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració 
entre les parts signatàries, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts, amb motiu d’establir les bases i la regulació jurídica de 
l’actuació de forma unitària i centralitzada per a la contractació d’empreses de 
serveis  energètics,  que  en  una  primera  fase  comprendrà  la  instal·lació  i 
explotació de plaques solars fotovoltaiques. 

L’Àrea  metropolitana  de  Barcelona  impulsa  la  neutralitat  d’emissions  dels 
ajuntaments  que  en  formen  part  mitjançant  el  projecte  Ajuntaments  100% 
renovables el  2030, amb el qual es pretén que tots els consums energètics 
d’edificis municipals i enllumenat públics siguin 100% renovables a finals de la 
present dècada. Per aconseguir-ho calen diverses actuacions, tant d’eficiència 
energètica  i  reducció  del  consum  com  al  mateix  temps  d’increment  de  la 
generació renovable vinculada al subministrament d’aquests consums.

En data 25 de setembre de 2018 el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar el  
Pla Clima i Energia 2030, el qual estableix diferents eixos, actuacions i accions 
necessaris per assolir els objectius de transició energètica i lluita contra el canvi 
climàtic  a  l’AMB.  L’acció  ENER-5-2  recull  el  foment  de  les  instal·lacions 
fotovoltaiques en edificis d’equipaments públics municipals i l’acció ENER-6-8 
recull la gestió dels equipaments públics amb fórmules ESCO (Energy Service 
Company).

Així mateix, el projecte d’Ajuntaments 100% renovables el 2030, s’emmarca en 
el  Programa  Marc  d’Actuacions  d’Energia  i  Clima  2020-2030,  en  endavant 
PMEC,  aprovat  definitivament  pel  Consell  Metropolità  en  data  27  d’abril  de 

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=907
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=907
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2021. En la seva línia d’actuació 4.1 es recull  l’actuació mitjançant fórmules 
ESCO (també conegudes com ESE) amb un finançament a partir dels estalvis 
generats.
Per aconseguir els objectius és necessària la inversió pública i la inversió de 
capital privat. La mobilització del capital privat es vehicula amb contractes de 
serveis energètics, a través d’Empreses de Serveis Energètics (ESE o ESCO 
en anglès). Aquesta tipologia de contracte té per objecte recuperar la inversió 
inicial realitzada en equips per l’empresa de serveis energètics, mitjançant els 
estalvis energètics i econòmics generats durant la durada del contracte i que 
aquests generin un marge econòmic suficient.

El  fet  de poder impulsar el  contracte de serveis energètics per a l’execució 
d’energia  solar  fotovoltaica  permetrà  donar  un  gran impuls  a  la  implantació 
d’energia renovable al territori metropolità, la qual cosa permetrà acostar-se als 
objectius  fixats  per  l’AMB  en  matèria  de  reducció  d’emissions  de  CO2  i 
generació  renovable  i  local  d’energia,  tal  i  com  urgeix  la  Declaració 
d’Emergència Climàtica aprovada recentment per l’AMB.

Per  tal  d’articular  l’actuació  en  l’àmbit  metropolità  es  va  sol·licitar 
assessorament especialitzat a Nel·lo-Toda advocats i s’ha treballat durant 15 
mesos en una proposta de Conveni model entre l’AMB i els ajuntaments que 
vulguin  incorporar-se  a  l’operació,  amb  l’objectiu  d’establir  les  bases  que 
permetin articular licitacions conjuntes en l’àmbit de les energies renovables. El 
Conveni  regula  entre  d’altres,  com  l’AMB  realitza  la  licitació  conjunta, 
formalitza, executa i fa el seguiment dels contractes de serveis energètics.

A més aquesta estructura permet,  en un futur,  per mitjà de l’ampliació dels 
convenis que es puguin firmar amb els ajuntaments metropolitans, fer noves 
licitacions conjuntes en l’àmbit de l’eficiència energètica.

Les Administracions Públiques poden subscriure convenis de col·laboració en 
el marc de les previsions legals que regulen els principis que han de presidir les 
relacions interadministratives, contingudes fonamentalment al Títol Preliminar i 
a l’article 47 i següents de la Llei 40/2015 d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, al Capítol II del Títol VIII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, 
a l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local,  a l’art.  144 del  Text  Refós de la Llei  Municipal  i  de Règim Local  de 
Catalunya, i a l’art. 303 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis  
dels Ens Locals.

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

Atès la previsió continguda a l’article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
l’administració pública serveix amb l’objectivitat els interessos generals i actua 
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d’acord  amb  els  principis  d’eficàcia,  jerarquia,  descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l’article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local e Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que contempla la possibilitat 
els ens locals d’establir  convenis sobre serveis locals o assumptes d’interès 
comú,  per  tal  d’instrumentar  fórmules d’assistència i  cooperació  econòmica, 
tècnica i administrativa.

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

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

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

El pagament del preu dels contractes de serveis energètics, serà assumit per 
l’Ajuntament  a  partir  dels  estalvis  generats  i  el  sistema  de  verificació  dels 
estalvis  serà  assumit  per  l’AMB.  L’estimació  d’import  per  al  primer  exercici 
d’execució del contracte de serveis energètics, el qual l’Ajuntament Sant Vicenç 
dels Horts es compromet a satisfer a l’AMB és de 15.438 € per l’exercici 2024,  
a càrrec de la partida 210 942 464, Serveis: Conveni ESCO SOLAR. 

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

El conveni proposat compleix amb els requisits legalment previstos i cobreix la 
necessitat impulsar la neutralitat d’emissions dels ajuntaments que formen part 
del projecte Ajuntaments 100% renovables el 2030, amb el qual es pretén que 
tots  els  consums energètics  d’edificis  municipals  siguin  100% renovables  a 
finals de la present dècada.

El Cap d’Espai Públic i Serveis Municipals Vist ha emès memòria justificativa 
respecte  la  necessitat  i  conveniència  d’aprovar  el  present  conveni  de 
col·laboració, que s’adjunta a l’expedient.
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Vist l’informe d’Intervenció que s’acompanya a l’expedient.

Vist l’informe jurídic del secretari accidental que s’adjunta a l’expedient. 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  el  conveni  ESCO  SOLAR  que  s’adjunta  pel  qual  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) promourà la licitació, formalització i execució 
de la contractació d’una empresa de serveis energètics per a la instal·lació i 
explotació de plaques solars fotovoltaiques sobre les cobertes dels edificis i 
equipaments del que es titular l’Ajuntament i que es troben descrits a l’annex 1.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 15.438 €, com a cost 
de  l’actuació  que  correspon  a  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  per 
l’exercici  2024, que serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 210 942 464 
Serveis: Conveni ESCO SOLAR del pressupost de la corporació.

Tercer.-  Aprovar  la delegació de competències municipals a favor de l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  (AMB)  per  a  la  referida  licitació,  formalització  i 
posterior execució contractual.

Quart.- Facultar a l’Alcalde - President per la signatura del conveni ESCO.

Cinquè.-  Atorgar mitjançant concessió de l’ús de les cobertes dels edificis i 
equipaments municipals, descrits a l’annex 1, a favor de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) quan siguin bens demanials.

Sisè.-  Donar compte al Ple municipal dels acords del Consell Metropolità de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) acceptant formalment la concessió 
d’ús.

Setè.-  Autoritzar l’accés als edificis i  equipaments municipals de l’annex 1 a 
favor  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  (AMB)  per  dur  a  terme  les 
actuacions necessàries de comprovació i idoneïtat de les cobertes.

Vuitè.-  Notificar  aquesta  Resolució  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona, 
demanant-li,  que  enviï  a  aquest  Ajuntament  certificació  acreditativa  del 
corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser adoptat per 
l’òrgan competent referent a l’acceptació del text del conveni en tots els seus 
termes que, per aplicació del que disposa a l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per 
part dels legals representants de les entitats participants.
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Novè.-  Notificar  el  present  acord  als  departaments  municipals  d’economia, 
esports, educació, urbanisme i medi ambient.

6.0.0 EDUCACIÓ

6.0.1 Aprovar   l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,  a 
l’Associació  Internacional  de  Ciutats  Educadores  (AICE). 
(SC142022000013)

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=1524 
corresponent al minut 19:25:24 

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: SC142022000013 Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Sant 
Vicenç dels Horts,  a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE). 
Tràmit  relacionat: Aprovar   l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels 
Horts,  a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE).

L'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), fundada l’any 1994, 
és una organització sense ànim de lucre integrada per governs locals d’arreu 
del món compromesos amb l'educació com a eina de transformació social, que 
promou  l'intercanvi  d'idees,  reflexions  i  bones  pràctiques.  Actualment,  el 
nombre de membres adherits ascendeix a 494 ciutats de 36 països de tots els  
continents.

Atès que el nostre Ajuntament  té una llarga trajectòria i experiència de treball 
en xarxa en l’àmbit de l’educació, iniciat el curs 1997-1998 i que ha evolucionat 
ininterrompudament  fins  a  l’actualitat,  aquest  treball  va  ser  reconegut 
formalment per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
amb l’impuls d’un Pla Educatiu d’Entorn, a través d’un conveni de col·laboració 
a partir de l’any 2007. Aquest conveni s’ha anat renovant fins l’actualitat.

Vist que els eixos d’aquest Plans tenen coincidència en gran mesura amb els 
principis de la Carta de Ciutats Educadores, per tant l’adhesió a l’Associació 
Internacional  de  Ciutats  Educadores  (AICE)  comporta  un  reforç  de  les 
estratègies,  projectes,  programes i  accions que es desenvolupen en l’àmbit 
educatiu en el nostre municipi.

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=1524
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=1524
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L’adhesió comporta l’abonament d’una quota anual aprovada per l’Assemblea 
General, estipulada en funció del nombre d'habitants del municipi i del Producte 
Nacional Brut per càpita.

Vist  l’informe  de  la  tècnica  del  departament  d’Educació,  on  justifica  la 
conveniència d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,  a 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE). 

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

Vist l’informe del secretari accidental, que consta dintre de l’expedient.  

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,   a 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE). 

Segon. Aprovar  el  compromís  de compliment  dels  principis  de  la  Carta  de 
Ciutats Educadores i de la sol·licitud d’ingrés

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa  anual per un import de 220€. Aquesta 
despesa s’iniciarà a partir de l’any 2023.

Quart. Designar a l’alcalde, el senyor Miguel Comino Haro, com a representant 
legal de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a l’Assemblea General. 

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  l’Associació  Internacional  de  Ciutats 
Educadores (AICE)

Sisè. Fer trasllat de l’acord al departament d’Intervenció i al departament de 
Secretaria d’aquest Ajuntament. 

6.0.2 Aprovar la vuitena addenda econòmica corresponent al curs 2022-
2023, al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i  l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels  Horts per  al  Pla Educatiu  d’Entorn  dels  cursos 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022, i 2022-2023. (CVIA2019000004)

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=2072 
corresponent al minut 19:34:32

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://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=2072
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=2072
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Expedient número: CVIA2019000004 relatiu  al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Departament  d'Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya per al Pla Educatiu d'Entorn dels cursos 2019-2020 /  
2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023.
Tràmit relacionat: Aprovar la vuitena addenda econòmica corresponent al curs 
2022-2023, al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts  per  al  Pla  Educatiu  d’Entorn dels  cursos 2019-2020,  2020-2021, 
2021-2022, i 2022-2023

Al  curs  2007-2008  es  va  signar  el  primer  Conveni  de  col·laboració  entre 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d'Educació per al Pla Educatiu d'Entorn, 
comportant la consolidació i formalització del treball en xarxa iniciat als anys 
vuitanta.

A la sessió de Ple municipal del 18 de juliol de 2019 es va aprovar el darrer 
conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya  per  al  Pla  Educatiu  d'Entorn  dels  cursos  2019-2020,  2020-2021, 
2021-2022 i 2022-2023.

En  aquest  conveni  s’estableix  que  amb l’objecte  de  concretar  els  recursos 
humans i  econòmics, així  com regular la col·laboració i  coordinació entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pel que fa al  
Pla Educatiu d’Entorn, ambdues parts podran assignar, conjuntament, i d’acord 
amb  les  respectives  disponibilitats  pressupostàries,  recursos  econòmics 
concrets, mitjançant la subscripció d’una o més addendes a aquest Conveni.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i  l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts han subscrit set addendes a aquest conveni per tal de 
concretar la coordinació i la col·laboració entre ambdues administracions, i els 
recursos humans i econòmics destinats, la primera i la segona pel curs escolar 
2019-2020, i la tercera, la quarta i la cinquena pel curs escolar 2020-2021, la 
sisena i setena pel curs escolar 2021-2022.

En  data  24  d’octubre  de  2022,  mitjançant  registre  d’entrada  E2022029023, 
se’ns proposa la signatura de la vuitena addenda econòmica al conveni, on es 
concreta una dotació econòmica per desplegar diferents actuacions durant curs 
escolar 2022-2023.

La  dotació  econòmica  de  la  vuitena  addenda  es  desglossa  de  la  manera 
següent:

CONCEPTE IMPORT
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Dotació ordinària 3.000,00 €

Dotació específica addicional (Pla català d’esport a l’escola ) 7.700,00 €

Dotació  per  al  desplegament  de  les 
actuacions  següents  del  Pla  de  millora 
d’oportunitats  educatives  (PMOE-
PROA+), les  quals  comporten  la 
contractació de personal tècnic

Recursos tècnics per al 
reforçament del lideratge 
tècnic i la dinamització de 

l’educació en l’àmbit 
comunitari 

30.000,00 €

Recursos tècnics per al 
reforçament de l’orientació 

d’àmbit comunitari
30.000,00 €

Dotació  per  l’execució  dels  objectius  no 
crítics auxiliars, en vers desplegament de 
les activitats palanca del Pla de millora 
d’oportunitats  educatives  (PMOE-
PROA+) i  finançades  pel  Ministeri  d’ 
Educació  i  Formació  Professional  i  el 
Mecanisme  de  Recuperació 
Transformació i  Resiliència i  per la Unió 
Europea  NextGenerationEU (Component 
21 MRR). 

Mentoria Socioeducativa 
 

2.100,00 €

Tallers suport i 
acompanyament educatiu 

51.000,00 €

Promoció de les 
oportunitats educatives 
més enllà de l’escola

13.116,00 €

TOTAL 136.916,00 €

D’acord amb la clàusula tercera de l’addenda, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts farà una aportació mínima del 30% respecte de la dotació ordinària del 
Departament d’Educació.

Vist  l’informe  justificatiu  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.



Ple 17/11/2022

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 
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.

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar  la  vuitena addenda econòmica  corresponent  al  curs  2022-
2023,  al  conveni  de  col·laboració  entre  l’administració  de  la  Generalitat  de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts  per  al  Pla  Educatiu  d’Entorn dels  cursos 2019-2020,  2020-2021, 
2021-2022, i 2022-2023, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni  
que s’adjunta a l’acord.

Segon. Facultar  al  senyor  Miguel  Comino  Haro,  Alcalde  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  aquesta  Resolució  al  Departament  d'Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya, adjuntant-li  amb la notificació l’addenda al conveni 
que  s’aprova  per  aquesta  Resolució,  la  qual  haurà  de  ser  retornada  pel 
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Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a aquest Ajuntament 
degudament  formalitzades  amb  les  signatures  dels  seus  representants,  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 del Departament d'Educació 
de la Generalitat de Catalunya del text del conveni en tots els seus termes, 
significant a la citada Administració Pública 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,  les  addendes  no  produirà 
efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants.

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

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

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

7.0.0 ECONOMIA I HISENDA

7.0.1  Aprovació  inicial  de  l'expedient  número  10  de  modificacions 
pressupostàries de l'exercici 2022 per Crèdit extraordinari, Transferència i 
Suplement de Crèdit. (EC102022000016)

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=2504 
corresponent al minut 19:41:44

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: EC102022000016 Expedient número 10 de modificacions 
pressupostaries  de  l'exercici  2022  per  Crèdit  extraordinari,  Transferència  i 
Suplement de Crèdit. 

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=2504
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=2504
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Tràmit relacionat: Aprovació inicial de l'expedient número 10 de modificacions 
pressupostàries  de  l'exercici  2022  per  Crèdit  extraordinari,  Transferència  i 
Suplement de Crèdit.

Atès  la  necessitat  d'atendre  aquestes  despeses  que  són  necessàries  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, o el crèdit consignat és insuficient i no 
ampliable, i considerant que existeix excés de finançament en altres partides 
del  pressupost  de  despeses que es  poden minorar  sense alterar  l’estat  de 
despeses, i existeix superàvit a la liquidació del pressupost 2021.

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.

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:

L’article 36 de l’esmentat Reial Decret disposa en el seu apartat primer:

"1. 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 
baixes d’altres crèdits pressupostaris, per la xifra de 20.000€.

En base a  l’article  36.a)  es  proposa el  Suplement de Crèdit  amb càrrec al  
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2021, per 
import de 15.488 €.
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Transferències de Crèdit:

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 179 i 180 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, que regula les transferències de crèdit, límits formals i competències, i  
límits objectius.

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 40,41 i  42 
desenvolupa  de  forma  més  detallada  la  regulació  de  les  transferències  de 
crèdit. 

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

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:

L’article 40 de l’esmentat Reial Decret disposa:

"1.  Transferència  de  crèdit  es  aquella  modificació  del  Pressupost  de  despeses  
mitjançant la que, sense alterar la quantia total del mateix, s’ imputa l’import total o  
parcial d’un crèdit a d’altres partides pressupostaries amb diferent vinculació jurídica.
2.  Les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  hauran  d’establir  el  règim  de  les  
transferències de crèdit  i  l’òrgan competent  per autoritzar-les en cada cas.  (Article  
160.1, LRHL).
3. En tot cas l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció  
serà  competència  del  Ple  de  la  Corporació,  excepte  quan  afectin  a  crèdits  de  
personal."

Les Bases d’execució del Pressupost 2022, en l’article 6 estableix:

".......
3. Els crèdits de despeses vindran limitats amb caràcter general i màxim respecte als  
nivells de vinculació jurídica, segons el que disposa l’article 29 del Real Decret 500/90,  
per:
Classificació orgànica .- Centre gestor.   
Classificació per programes.-  Àrea de Despesa.
Classificació econòmica.-  Capítol.
4.  Pels  capítols  de  l’estat  de  despesa  6  “Inversions  reals”  i  7  “Transferències  de  
capital” la vinculació s’estableix a nivell de partida."

En base a l’article 6 de les Bases d’Execució del pressupost, els crèdits que es 
proposen transferir pertanyen a àrees de despesa diferents, i diferent vinculació 
jurídica en ser crèdits del capítol 6 de despeses, per la xifra de: 4.000€. 

Tanmateix,  en les Bases d’execució del Pressupost 2022 no s’estableix cap 
particularitat en les transferències de crèdit que afectin al capítol 6 “despeses 
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d’inversions”  ni  en  el  cas  que  es  tractin  de  projectes  de  despesa  amb 
finançament afectat.

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.

Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de data 8 de novembre de 
2022, que consta a l'expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment l'expedient núm. 10 de modificació de crèdits del 
pressupost de despeses de l’exercici  2022, mitjançant Crèdits Extraordinaris 
finançats per baixes d’altres crèdits pressupostaris, Suplement de crèdit amb 
càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 
2021 i per transferències de crèdit d'altres partides del pressupost, per import 
total de 39.488 € d’acord al següent detall:

a)
Crèdit Extraordinari: 
Aplicació nova Descripció Import
410. 341. 48104 Esports: Conveni Club Handbol Sant Vicenç 

Esportiu. Foment esport femení estatal
20.000€

Baixes de crèdit:  
Aplicació  que 
disminueix

Descripció Import

410. 341. 48100 Esports: Subvencions a entitats 20.000€

b)
Transferència de crèdit:  
Aplicació  que 
s'incrementa

Descripció Import

123.491.48101 Imatge  i  Comunicació:  Conveni  Associació 
cultural Audiovisual Sant Vicenç dels Horts

4.000€

Finançament:   
Aplicació  que 
disminueix

Descripció Import

202.926.626 Sistemes: Inversions hardware 4.000€

c)
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Suplement de crèdit:  
Aplicació  que 
s'incrementa

Descripció Import

101.432.629 Promoció  Econòmica:  projecte  Espai  Test 
Agrari 

15.488€

Finançament:
Aplicació Descripció Import
110.87000 Romanents per a despeses generals 15.488€

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

Tercer. Que un cop transcorregut el termini d'exposició al públic a l'efecte de 
reclamacions i al·legacions, previst als article 169 i 177 del Text Refós de la Llei
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  sense  que  s'hi  hagi  interposat  cap 
reclamació  o  al·legació,  s'entengui  definitivament  aprovat  l'expedient  de 
modificacions de crèdit núm. 10 mitjançant Crèdits Extraordinaris finançats per 
baixes  d’altres  crèdits  pressupostaris,  Suplement  de  crèdit  amb  càrrec  al 
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2021 i per 
transferències de crèdit d'altres partides del pressupost.

7.0.2 Modificació del Pla Estratègic de Subvencions pels exercicis 2020 a 
2023.  (EC072019000011)

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=2916 
corresponent al minut 19:48:36

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: EC072019000011 Aprovació  del  Pla  Estratègic  de 
Subvencions pels exercicis 2020 a 2023. 
Tràmit relacionat: Modificació del Pla Estratègic de Subvencions pels exercicis 
2020 a 2023.

El  Ple  municipal,  en  la  seva  sessió  de  data  21 de  novembre de  2021,  va 
adoptar l’acord d’aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de 
Sant  Vicenç  dels  Horts  per  als  exercicis  2020-2023.  Aprovació  que  va  ser 
publicada  el  seu  contingut  al  portal  de  transparència,  a  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (www.svh.cat) i al Butlletí Oficial de la 
Província en data 2 de desembre de 2019.

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=2916
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=2916
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En data 10 de novembre de 2022, el  Cap de Medi  Ambient i  Salut  Pública 
proposar la modificació del Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts pels exercicis 2020-2023 amb la finalitat d’incloure la 
concessió  d’una  nova  subvenció,  mitjançant  procediment  de  concurrència 
competitiva,  destinades  a  instal·lacions  de  plaques  fotovoltaiques  per  a 
l’autoconsum 2022-2023 degut a que l’objectiu que té aquesta subvenció es 
afavorir l'eficiència i l'ús d'energies renovables com a mesura de lluita contra 
canvi climàtic i el foment de la sostenibilitat.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-, suposa 
un  pas  més  en  el  procés  de  perfeccionament  i  racionalització  del  sistema 
econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, 
juntament amb la varietat  d’instruments que s’articulen a la llei,  redunda de 
forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de 
la despesa pública subvencional.

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
-LGS-, estableix que els òrgans de les Administracions Públiques o qualssevol 
ens que proposin l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de 
concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efecte que es 
pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, 
els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

A la seva vegada, la Disposició Final Primera de la llei esmentada estableix que 
l’esmentat  article  té  caràcter  bàsic,  resultant  d’aplicació  a  totes  les 
Administracions Públiques.

Per tant, en compliment de la norma esmentada, és necessari modificar el Pla 
Estratègic de Subvencions aprovat per aquest Ajuntament per acord del Ple 
municipal de data 21 de novembre de 2019, afegint la subvenció que es detalla 
a continuació:

 22  301-1721-48000  Medi  Ambient:  Subvencions  instal·lacions  
autoconsum energètica i comunitats energètiques locals.

 Dotació de crèdit extraordinari 100.000 €.
 

 Subvenció  destinada  a  instal·lacions  de  plaques  fotovoltaiques  per  a 
l’autoconsum per als anys 2022-2023

Vist l’informe emès pel Secretari Municipal.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer.  Aprovar  la  modificació  del  Pla  Estratègic  de  Subvencions  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, aprovat en data 21 de novembre de 
2019, per als exercicis 2020 a 2023, afegint la següent subvenció:

 22 301-1721-48000 Medi Ambient: Subvencions instal·lacions autocon
sum energètica i comunitats energètiques locals.

 Dotació de crèdit extraordinari 100.000 €.

 Subvenció  destinada  a  instal·lacions  de  plaques  fotovoltaiques  per  a 
l’autoconsum per als anys 2022-2023

Segon. La modificació del Pla Estratègic de Subvencions haurà de publicar-se 
al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement

8.0.0 PROPOSTES DE GRUPS MUNICIPALS

8.0.1  Proposta  de resolució  presentada  pel  grup  municipal  de Junts  x 
Sant Vicenç, amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la 
violència envers les dones. (M2412022000027)

La present proposta de resolució queda retirada de l’ordre del dia atenent a que 
es substitueix per la Declaració Institucional 

8.0.2  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  del  PSC, 
referent  a les aportacions de la Generalitat  de Catalunya als consorcis 
dels espais naturals del Baix Llobregat. (M2412022000028)

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=3782 
corresponent al minut 20:03:02

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 12 vots a favor PSC-SVP 
(7), Cs (2), SVCP (2) i la regidora no adscrita (1) i l’abstenció de JUNTSxSVH-
ERC-AM  (7)  acorda  aprovar  la  proposta  de  resolució  transcrita  a  tots  els 
efectes legals.

Expedient  número:  M2412022000028 Referent  a  les  aportacions  de  la 
Generalitat de Catalunya als consorcis dels espais naturals del Baix Llobregat. 
Tràmit  relacionat:  Proposta de resolució presentada pel  grup municipal  del 
PSC, referent a les aportacions de la Generalitat de Catalunya als consorcis 
dels espais naturals del Baix Llobregat.

La  Generalitat,  d’acord  amb  l’article  144.2  de  l’Estatut  d’Autonomia  de 
Catalunya, en matèria d'espais naturals té la competència exclusiva que inclou, 

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=3782
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=3782
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en tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, 
planificació i gestió d'espais naturals i d'hàbitats protegits situats a Catalunya.

A la vegada, en la gestió dels espais naturals protegits i altres espais forestals  
hi incideixen altres competències que corresponen a la Generalitat, com ara la 
planificació  territorial  i  urbanística,  la  protecció  de  la  legalitat  urbanística,  la 
planificació  i  gestió  forestal,  de  la  flora  i  la  fauna,  l’aigua,  els  residus,  la 
prevenció  i  gestió  dels  incendis  i  totes  les  contaminacions  o  la  vigilància  i  
control del medi ambient amb els Agents Rurals, entre altres.

En  el  marc  de  les  esmentades  competències  la  Generalitat  ha  aprovat 
definitivament  tots  els  instruments  de  planejament  territorial  i  urbanístic  o 
sectorial  dels  espais  naturals  amb un  règim de protecció,  com ara  el  Parc 
Natural de Serra de Collserola, les Reserves Naturals Parcials de la Rierada-
Can Balasc, la Font Groga,  la Ricarda-Ca l'Arana i el Remolar-Filipines, així 
com la Serralada de Marina, el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc Natural  
del Garraf. A excepció dels espais del Delta del Llobregat que encara no ha 
estat  aprovat,  la  resta  de  plans  especials  de  protecció  han  estat  redactats 
íntegrament des de l’Administració local.

Així mateix, i pel que fa la gestió dels espais naturals, des del món local s’ha 
vingut invertint en la conservació i gestió d’aquests espais mitjançant la figura 
de Consorcis,  els quals s’han adscrit  a la Diputació de Barcelona i  a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Tot i que la Generalitat participa en els Consorcis 
del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Parc Agrari del Baix Llobregat i els 
espais  naturals  del  Delta  del  Llobregat,  en  molts  casos  els  ens  locals  han 
assumit les mancances pressupostàries de la Generalitat fent les aportacions 
econòmiques  necessàries  per  a  garantir  el  funcionament  ordinari  dels 
Consorcis, el que suposa a la pràctica fer-se càrrec de la gestió d’acord amb 
els plans especials aprovats, tot i tractar-se de competències exclusives de la 
Generalitat.
Les aportacions de la Generalitat als Consorcis dels espais naturals protegits  
metropolitans són les següents:

 Consorci del Parc de Collserola, 0,2 M € € sobre un pressupost de 6,3 
M.  La  resta  del  pressupost  és  assumit  pel  món  local  
Malgrat hi ha un Conveni en data 16/03/2010,  signat per l’AMB, la DIBA 
i el DMAH de la Generalitat de Catalunya on es partia d’una aportació 
per part de la Generalitat de 717.760,- euros i on s’expressava que el  
Departament de Medi Ambient i Habitatge proposaria al Govern que el 
termini i les condicions de l’equiparació de les aportacions de la Genera
litat de Catalunya en relació a les dues entitats fundadores (Diputació i 
AMB) siguin determinades pel mateix Acord del Govern.

 Parc Agrari del Baix Llobregat 0,012 M €€ sobre un pressupost de 1,3 M 
€. La resta del pressupost és assumit pel món local
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 Consorci dels espais naturals del Delta  0,18 M € sobre 0,43 M €. La res
ta del pressupost és assumit bàsicament pel món local. Hi ha una apor
tació de 0,03 M € del sector privat.

A més dels consorcis les administracions locals de l’àmbit metropolità també 
dediquen  esforços  considerables  a  la  Serralada  de  Marina,  el  massís  del 
Garraf, els parcs fluvials del Llobregat i el Besòs i molts altres espais d’interès  
local.
Atès que el  món local  ha assumit  amb escreix  i  responsabilitat  les tasques 
orientades a la planificació i gestió dels espais naturals metropolitans, dins i  
fora de l’àmbit dels consorcis, i que en canvi la Generalitat no ha complert amb 
els compromisos de manteniment econòmic-financer dels esmentats Consorcis 
ni  tampoc  amb  el  nivell  d’inversió  que  els  espais  naturals  metropolitans 
requereixen, per aquests motius es presenta la següent moció al ple municipal,  
per la seva consideració. 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Demanar a les Conselleries de Territori, d’Acció climàtica, Alimentació 
i  Agenda  rural  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  complir  els  compromisos 
derivats  de  les  seves  competències  exclusives  sobre  els  espais  naturals 
metropolitans  i,  en  particular,  els  referents  als  compromisos  econòmics 
adquirits  als  Consorcis  on  participa,  establint  un  període  de  tres  anys,  per 
assimilar l’aportació de la Generalitat a la mateixa quantitat que aporta el món 
local.

Segon.  Demanar a les Conselleries de Territori, d’Acció climàtica, Alimentació 
i  Agenda  rural  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  una  dotació  de  vint  milions 
d’euros en cinc anys, per destinar aquests recursos a realitzar inversions en 
aquests espais naturals.

Tercer. Traslladar el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, 
Conselleria  de  Territori,  Conselleria  d’Acció  climàtica,  Alimentació  i  Agenda 
rural  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Barcelona,  Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat i Consorcis 
afectats.

8.0.3 Proposta de resolució presentada pel grup municipal del PSC, amb 
motiu del 25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la violència 
contra les dones, per a la seva consideració, debat i posterior aprovació 
pel ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (M2412022000029)

La present proposta de resolució queda retirada de l’ordre del dia atenent a que 
es substitueix per la Declaració Institucional 
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9.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA

9.0.1.1 Aprovar la urgència

9.0.1.2  Proposta  de  resolució  presentada  pel  grup  municipal  de  Sant 
Vicenç  en  Comú-Podem,  de  promoció  i  implementació  municipal  del 
projecte VIOPET. (M2412022000030)

La present proposta de resolució i la seva urgència queda retirada de l’ordre del 
dia. 

9.0.2.1 Aprovar la urgència

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

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=5147 
corresponent al minut 20:25:57

9.0.2.2 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant 
Vicenç en Comú-Podem i Cs, per dignificar el barri de la Font del Llargarut 
(M2412022000031)

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:  M2412022000031 Per  dignificar  el  barri  de la  Font  del 
Llargarut . 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pels grup municipals de 
Sant  Vicenç  en  Comú-Podem  i  Cs,  per  dignificar  el  barri  de  la  Font  del 
Llargarut.

Sant Vicenç dels Horts és un municipi, segons dades de l’IDESCAT, amb una 
superfície de 9,12 km2 i amb una població de 28.115 habitants. Aquesta realitat 
física fa que els habitants estiguin distribuïts, de manera desigual, pels barris 
del Trèvol, Sant Josep, Vila Vella, El Turó, La Guardia, La Vinyala, Can Sàbat,  
Can  Costa,  Sant  Antoni,  Sant  Roc  i  la  Font  del  Llargarut.  Tot  i  aquesta 
distribució  poblacional,  i  l’esforç  dels  diferents  Ajuntaments  de  garantir  els 
serveis a tots els barris per igual, el fet que el barri de Sant Roc i el de la Font  
del Llargarut encara no hagin estat urbanitzats provoca diferències en quant a 
serveis públics i equipaments respecte la resta. Una situació que ja està en 
procés de solució  pel  que fa  referència  al  barri  de  Sant  Roc,  mitjançant  el  
procediment de reurbanització en procés d’elaboració, però que dista molt de 
ser resolta en el cas de la Font del Llargarut.

https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=5147
https://asvh.seneca.tv/watch?id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=5147
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En l’actualitat, el barri de la Font del Llargarut hi ha unes 130 parcel·les en estat 
precari per no estar el barri urbanitzat. Una situació que comporta que moltes 
famílies no puguin tenir una vida plena i digna al seu barri de residència, degut  
a les mancances que aquesta situació ocasiona.  Unes mancances que van 
més enllà de poder realitzar reformes o obtenir permisos d’obra per a realitzar 
reformes  a  les  seves  llars,  sinó  que  també  afecta  a  la  manca  de  serveis 
existent al mateix o al mal estat de l’espai públic.

Entre d’altres mancances de serveis  públics al  barri,  trobem la manca d’un 
transport públic adequat a la casuística de les veïnes i  veïns. A la Font del 
Llargarut, com la resta de barris i municipis de Catalunya, hi viuen cada vegada 
més persones grans que no es poden desplaçar amb vehicle privat i han d’usar 
els  serveis  de  transport  públic  per  desplaçar-se  i  poder  adquirir  els  béns 
necessaris  per  viure.  La  manca  d’una  línia  d’autobús  o  d’un  transport  a 
demanda impossibilita, en molts casos, la mobilitat d’aquestes persones. Un fet 
que cal  corregir  per  garantir  l’accés a aquestes  necessitats  a  les  persones 
grans, així com un servei de qualitat a totes les veïnes i veïns.

En l’àmbit  de  la  mobilitat,  cal  remarcar  el  mal  estat  dels  carrers  i  d’alguns 
camins,  així  com  les  vies  alternatives  d'evacuació.  Aquesta  situació  està 
dificultant l’arribada de serveis a diferents veïnes i veïns, com poden ser els 
camions que transporten gasoil per garantir l’ús de les calefaccions a l’hivern, o  
el  pas  de  serveis  bàsic  i  essencials  com  les  ambulàncies,  la  policia  o  el 
moviment de les pròpies veïnes i veïns del barri.

També trobem una manca important d’espais i equipaments públics de qualitat.  
Un  altre  exemple  és  la  manca  de  bancs,  carrers  en  mal  estat,  manca  de 
voreres, la falta absoluta d’espais d’esbarjo per als infants o el mal estat dels 
perímetres forestals, la manca de neteja de les rieres, o el mal estat d’algunes 
parcel·les. En el cas concret del mal estat de les parcel·les, altament demandat 
en  aquest  ple,  està  suposant  la  caiguda d’arbrat  sobre  els  cables  i  postes 
elèctrics. Un fet que ja va suposar la caiguda d’una infraestructura elèctrica a 
escassos metres d’un jove, i que pot acabar derivant en incendis forestals al  
centre del  barri  a més del temps sense serveis d’electricitat  que provoca la 
reparació

La llunyania del barri respecte al centre del municipi està comportant també 
una manca de cobertura per part de la policia local,  fet  que està provocant 
problemes de convivència entre les veïnes i persones que realitzen botellots i  
soroll als carrers a altes hores de la matinada. Incorporar la Font del Llargarut  
en la  ruta dels agents cívics i  de proximitat  és també una anomalia  que el 
Govern actual no s’ha preocupat en resoldre.

Per últim, la manca de contenidors al  barri  també ocasiona molèsties a les 
veïnes i veïns de la Font del Llargarut, fent que s’hagin de desplaçar (moltes 



Ple 17/11/2022

vegades en vehicle privat) per poder reciclar correctament degut a la manca de 
bateries de contenidors arreu del barri. 

Creiem  que  cal  treballar  intensament  per  capgirar  aquestes  dificultats  que 
pateixen les veïnes i veïns del barri de la Font del Llargarut. És imprescindible 
iniciar,  de  la  mà  del  veïnat  el  procés  d’urbanització  del  barri,  tot  garantint 
mecanismes  per  reduir  l’impacte  econòmic  que  aquest  procés  té,  ja  sigui 
implementant crèdits tous per a poder finançar el procés, ajudes per a famílies  
en situació de vulnerabilitat i incorporant el finançament adequat per part de 
l’Ajuntament, que en cap cas serà inferior al 40% del cost de la urbanització.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a iniciar, de manera 
acordada amb les veïnes i veïns del barri de la Font del Llargarut, el procés 
d’urbanització i reparcel·lació del barri.

SEGON- Instar  al  Govern  a  garantir  els  recursos i  mecanismes econòmics 
necessaris per garantir les costes d’urbanització i reparcel·lació, les quals en 
cap cas no podran ser inferiors al 40% del cost de la urbanització del barri de la  
Font del Llargarut.

TERCER.-  Instar  a  l’Ajuntament  a  elaborar  un  estudi  sobre  l’estat  de  les 
parcel·les del barri de la Font del Llargarut per garantir la bona adequació de 
les mateixes. 

QUART.- Instar a l’Ajuntament a millorar la comunicació de les veïnes i veïns 
del barri de la Font del Llargarut mitjançant l’aplicació de millores en el transport 
públic,  així  com  instal·lar  bancs  i  espais  d’ombra  a  les  diferents  parades 
existents i  a les de nova creació,  així  com espais i  parcs adequats per  als 
infants, tal com s’ha fet a altres barris del municipi

CINQUÈ.- Instar a l’Ajuntament a garantir el manteniment de la rieres del barri 
de la Font del Llargarut mitjançant la seva neteja, tal i com es fa en altres zones 
de Sant Vicenç.

SISÈ.- Instar a l’Ajuntament a iniciar els treballs de neteja i manteniment del 
perímetre del barri amb la superfície forestal mitjançant la creació de franges de 
protecció contra incendis.

SETÈ.- Instar a l’Ajuntament a elaborar un pla d’actuacions, pactat amb les 
veïnes  i  veïns  del  barri,  per  garantir  la  mobilitat  i  els  serveis  que  el  barri 
necessita.
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VUITÈ.- Instar a l’Ajuntament a adequar camins, carrers i vies d’evacuació per 
garantir l’accés dels serveis bàsics i essencials al barri i la mobilitat entre les 
veïnes i veïns del barri.

NOVÈ.- Donar trasllat de la present moció a les Associacions de Veïnes de 
Veïns de Sant Vicenç dels Horts i a la Federació d’Associacions de Veïnes i 
Veïns de Sant Vicenç dels Horts.

10.0.0 PRECS I PREGUNTES

https://asvh.seneca.tv/watch?
id=ZTFkNTk1YzMtYmVhYS00ZTdiLTkxZTgtYzc1NjJkZjI4N2Fk&start=8966 
corresponent al minut 21:29:26

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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