
Ple 22/12/2022

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.: 13/2022
Caràcter: ordinària
Data: 22 de desembre de 2022
Horari: de 19:00:00 a 23:30:00  h
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila

Hi assisteixen  :

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

D’acord amb la disposició addicional segona del Reglament Orgànic Municipal, 
es fa constar que la senyora Lidia Vargas González, regidora no adscrita, ha 
assistit a la sessió a distància mitjançant mitjans electrònics i telemàtics.

Assistits per el secretari accidental senyor Ricardo Muñiz Merino.

La sessió ha sigut enregistrada en suport audiovisual mitjançant un sistema de 
Video-Acta, el qual conté l’empremta electrònica SHA512: 
902f3c3ff43040b34b271d638be2c6e668e7461e4403e2d726ade833e1e27b02 
5fb153b1a5b121438d893aa7bb97813be84408ca0c3e3080739cf8bc85af0381, 
que garanteix la integritat de l’enregistrament. 
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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/ 

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=116 
corresponent a 19:01:56 h  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE PROMOCIÓ I IMPLEMENTACIÓ 
MUNICIPAL DEL PROJECTE VIOPET.

Donat  que existeixen diversos tipus de violència exercida  cap a les dones, 
entre elles la violència vicaria, que consisteix en la substitució o reemplaçament 
d'un   individu  per  un  altre  en  l'exercici  d'una funció  o  en  la  vivència  d'una 
situació. En el context de les relacions violentes el maltractament animal forma 
part del sistema coercitiu que inclou el maltractament físic, psíquic, emocional, 
econòmic i sexual cap a la dona. Sent una forma molt efectiva de violència 
instrumental  o   vicaria  pels  vincles  afectius  que  es  desenvolupen  amb  els 
animals.

Volem posar de manifest les següents dades: 
 Actualment, el 40% de les llars Espanyoles són famílies interespecie.  
 El 71% de les dones que van acudir a una casa d'acollida i conviuen 

amb un animal,  referien que el  seu agressor  havia ferit,  amenaçat  o 
matat al seu animal de companyia com a venjança o per exercir control 
psicològic.

 El 80% de dones maltractades diuen haver rebut amenaces de mort cap 
als seus animals. El 87% d'aquests incidents van tenir lloc en la seva 
presència, i un 75% en presència dels fills, per controlar-los i coaccionar 
psicològicament.

 Fins al 54% de les dones víctimes de maltractament no abandonen la 
situació de violència per por a represàlies cap als animals de companyia 
amb els quals  conviuen.

 El 59% de dones retarden o es neguen a anar a una casa d'acollida si  
els  seus  animals  no  estan  segurs.  Per  aquest  motiu,  moltes  dones 
segueixen amb el seu maltractador.

 El vincle cap als animals i la seva protecció sorgeixen efecte protector 
contra el  suïcidi en dones en situació de violència. 

Aproximadament  el  30% de les dones que pateix  violència masclista  tenen 
animals de companyia i els recursos d'atenció no admeten a aquests animals.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=116
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=116
http://mediateca.svh.cat/
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El 59% de les dones víctimes declaren que retarden la decisió de denunciar i 
abandonar el domicili  per la impossibilitat de trobar allotjament d’emergència 
per als animals amb qui conviuen i la negativa dels recursos socials d’acollida 
per a dones d’acollir  també els seus animals. Aquesta negativa comporta la 
continuació de la situació de violència i desemparament, ja que les víctimes no 
volen deixar els animals sols amb el seu agressor.

El vincle emocional i afectiu de les víctimes de violència masclista amb els seus 
animals és explotat pels maltractadors per coaccionar, intimidar, silenciar i / o 
manipular les seves víctimes humanes. Aprofitant-se de l'afecció emocional. La 
preocupació  per  la  seguretat  és  un  obstacle  per  allunyar-se  de  la  relació 
violenta. L’amenaça d’agredir o assassinar els animals és un element habitual 
que terroritza les víctimes i les fa encara més vulnerables davant l’agressor.
La  violència  contra  els  animals  en  llars  que  pateixen  altres  violències  és 
generalitzada i sovint invisibilitzada, per això la Direcció General de Drets dels 
Animals del Govern d’Espanya, en coordinació amb el Ministeri d’Igualtat, han 
impulsat el programa VIOPET.

VIOPET és un programa que acull, de manera temporal, als animals de dones 
víctimes  de  violència  masclista.  Aquesta  iniciativa  sorgeix  de  la  Direcció 
General de Drets dels animals i l'Observatori de Violència Cap als Animals en 
el marc del Pla de Contingència contra la Violència de Gènere davant la crisi 
del  COVID19, aprovat  en Consell  de Ministres el  passat 17 de març, tenint 
continuïtat  fins  al  moment  actual  pel  fet  que  les  dades  que  llancen  les 
intervencions realitzades demostren la necessitat del programa.

L'objectiu  principal  del  projecte  és  intervenir  de  manera  col·laborativa  amb 
Serveis  Socials,  SIAD,  SIE,  SARA o  altres  serveis  que  gestionin  casos  de 
violència masclista on es detectin víctimes que conviuen amb animals. En cas 
que la víctima no tingui un lloc segur per al seu animal de companyia, s'activarà  
la part del protocol per a buscar acolliment per a aquest. 

VIOPET és un programa dut a terme per diferents especialistes en atenció a les 
víctimes,  atenció  als  acolliments  i  professionals  relacionats  amb  el 
comportament i  la sanitat animal. La col·laboració de les forces i cossos de 
seguretat  de  l'estat,  autonòmiques i  locals  és  fonamental  per  a  mantenir  la 
seguretat en diferents parts del procés d'acolliment dels animals.

VIOPET funciona gràcies a una xarxa de llars voluntàries als quals els animals 
es  traslladen  fins  que  la  situació  de  la  víctima  s'estabilitza,  en  l'actualitat 
existeixen prop de 800 distribuïts per tot el territori espanyol. 

El  funcionament  i  la  ubicació  dels  animals  és  totalment  confidencial  per  a 
garantir-ne la seguretat de les cases d’acollida, les quals prèviament superen 
una prova d’idoneïtat per a garantir la qualitat de vida dels animals acollits. En 
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el cas de no aconseguir trobar una casa d'acolliment, l'allotjament podrà ser en 
una protectora o una residència.

Des del Ministeri d'Igualtat i la Direcció General dels Drets dels Animals s’ha 
treballat  des  de  la  formació  del  Govern  de  Coalició  perquè  les  dones  que 
conviuen amb animals i es troben en situació de violència de gènere puguin 
acollir-se  a  el  Projecte  VIOPET i  així,  facilitar  l’ajuda  davant  la  situació  de 
violència i evitar la  coacció que pot exercir l’agressor mitjançant el vincle amb 
l’animal. 

El Ple acorda l’adopció del següent: 

ACORDS

Primer.-  Que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts s'adhereixi  al  projecte 
VIOPET del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i realitzi accions per a 
visibilitzar a la ciutadania l'existència d'aquest, promovent entre la població la 
xarxa  d'acollida  d'animals  de  dones  víctimes  de  violència  com  a  recurs 
assistencial necessari, informant del procediment, els requisits i les obligacions 
i deures perquè qualsevol persona pugui formar part d'aquesta xarxa i acollir  
aquests animals durant el temps que la dona ho necessiti. 

Segon.- Que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es comprometi a vetllar 
per a trobar llars d’acollida urgent pels animals de companyia de les dones 
víctimes de violències masclistes del municipi o de les rodalies.

Tercer.- Difondre i donar a conèixer el Programa Viopet a les Associacions de 
dones, a les associacions Animalistes del municipi, associacions veïnals i Sant 
Vicenç  en  Xarxa  per  potenciar  i  promoure  la  xarxa  d'acollida  d'animals  de 
dones víctimes de violència i l’adhesió al Programa.

Quart.- Que s'incloguin en els protocols d'actuació del àrea Serveis Socials, la 
presa en consideració dels casos en els quals existissin animals a càrrec de les 
víctimes,  així  com  en  els  protocols  policials  d'intervenció  en  situacions  de 
violència  de gènere.

Cinquè.-  Que l’Ajuntament proposi realitzar jornades de conscienciació sobre 
com el maltracte animal i la violència masclista poden interrelacionar-se.

Sisè.-  Coordinar  al  costat  de  la  Direcció  General  de  Drets  dels  Animals 
activitats  formatives  per  a treballadors i  treballadores públics en els  sectors 
relacionats  amb  l'atenció  a  víctimes  de  violència  de  gènere.  Reforçant  la 
formació  de  la  policia  local,  i  d’altres  agents  públics  implicats,  en  violència 
masclista,  incloent  el  Programa VIOPET,  en els  protocols  d'actuació davant 
l'atenció d'aquelles dones víctimes de violència de gènere que conviuen amb 
animals,  tenint  en  compte  com   a  indicador  de  violència  el  maltractament 
animal.
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Setè-  Col·laborar  assumint  la  identificació  de  l'animal  procedent  del  seu 
municipi  en el  cas de no estar  identificat,  així  com l'atenció veterinària dels 
mateixos fins  que es produeixi la seva entrada en un acolliment de VIOPET

Vuitè.-  Col·laborar reservant un nombre de places en l'alberg d'animals per a 
supòsits d'urgència adscrits al projecte VIOPET.

Novè.-  El compromís d’incloure una partida pressupostaria en per fer front i 
ajudar a les entitats i/o ciutadania que formin part del programa VIOPET per 
gestionar despeses. 

Desè.-  Remetre l'acord plenari  d'adhesió al  programa VIOPET a la Direcció 
General  de  Drets  dels  animals  dependent  del  Ministeri  de  Drets  Socials  i 
Agenda 2030, a les entitats animalistes del municipi i a les entitats de suport a  
les dones víctimes de violència masclista del municipi, incloent en la remissió 
dades de contacte per a la interlocució i  coordinació del  programa amb els 
serveis  municipals.

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  17  de 
novembre de 2022

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=631 
corresponent a 19:10:31 h 

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

2.0.0 DESPATX OFICIAL

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=706 
corresponent a 19:11:46 h

2.0.1 Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 2022LLDR002745 de data 
13  de  desembre  de  2022  de  suspendre  la  celebració  de  les  sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local prevista pel dia 30 de desembre de 
2022 i 6 de gener de 2023, i  avocar en aquesta alcaldia els assumptes 
durant el període comprès entre el 26 de desembre de 2022 i 6 de gener 
de 2023. (M1252022000016)

“Expedient  número: M1252022000016  Sessions  ordinàries  de  Junta  de 
Govern Local. 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=706
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=706
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=631
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=631
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Tràmit relacionat: Suspendre la celebració de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local prevista pel dia 30 de desembre de 2022 i 6 de gener de 
2023, i avocar en aquesta alcaldia els assumptes durant el període comprès 
entre el 26 de desembre de 2022 i 6 de gener de 2023.

Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019LLDR001012 de 25 de juny, ratificat a la 
sessió de Ple de data 2 de juliol de 2019, es va establir que la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local tindrà lloc els dijous de cada setmana de l’any, a 
les 10 hores en la sala de Juntes de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, 
facultant segons l’apartat tercer al  senyor Alcalde, per avançar o retardar la 
celebració  de  la  sessió  fins  a  un  màxim  de  144  hores,  per  causes 
extraordinàries i motivades en la convocatòria.

Mitjançant Acord de Ple Municipal de data 22 de juliol de 2021 es va modificar  
el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de la Corporació,  
que tindran lloc els divendres de cada setmana, no festius, a les 10 hores, a  
excepció dels divendres que coincideixi amb la Comissió Informativa General 
que serà a les 10:30 hores, en la Sala de Juntes de l’Ajuntament, o lloc habilitat 
a l’efecte.

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

La sessió ordinària de la Junta de Govern Local fixada pel dia 30 de desembre 
de 2022 i 6 de gener de 2023 i el termini de presentació dels expedients dels 
diferents  departaments  i  la  seva  comprovació,  coincideix  amb  un  període 
vacacional, la qual cosa fa necessari suspendre la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local del dia 30 de desembre de 2022 i 6 de gener de 2023 i avocar
les competències delegades a la Junta de Govern Local per facilitar la resolució 
dels assumptes que amb caràcter excepcional necessitin una resolució urgent.

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

RESOLC:

Primer.- Suspendre la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local prevista pel dia 30 de desembre de 2022 i 6 de gener de 2023. 
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Segon.- Avocar en favor de l’Alcaldia o si s’escau dels alcaldes accidentals les 
competències  delegades  a  la  Junta  de  Govern  Local  mitjançant  el  decret 
d’alcaldia  2021LLDR000726  de  15  de  maig  de  2021,  modificat  pel  Decret 
d'Alcaldia núm. 2021LLDR001280 de 20 de setembre de 2021, per facilitar la 
resolució  dels  assumptes  que  amb  caràcter  excepcional  necessitin  una 
resolució durant el període comprès entre els dies 26 de desembre de 2022 i 6  
de gener de 2023,  ambdós inclosos i  que no admetin demora,  fent  esment 
d'aquesta circumstància en els respectius decrets.

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

Quart.- Notificar  la  present  resolució  a  les  persones  interessades  i  a  la 
Subdelegació del Govern.”

3.0.0 PROTECCIÓ CIVIL

3.0.1 Aprovació inicial de la revisió del Document Únic de Protecció Civil  
Municipal (Decret 155/2014). (P7412022000001)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=761 
corresponent a 19:12:41 h

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

Expedient  número: P7412022000001 DUPROCIM Sant  Vicenç  dels  Horts. 
Revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (Decret 155/2014). 
Tràmit  relacionat: Aprovació  inicial  de  la  revisió  del  Document  Únic  de 
Protecció Civil Municipal (Decret 155/2014).

Atès que el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut 
mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i 
s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, el qual indica la 
obligatorietat  dels  municipis  d’elaborar  plans de protecció civil,  els  quals  es 
recullen en el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Vist  que la  planificació  territorial  de protecció civil,  on  es descriu  els  riscos 
territorials i especials dels municipis, en el cas de Sant Vicenç dels Horts, són 
els següents:

a) Riscos territorials (obligat): Pla  Bàsic  d’Emergència  Municipal 
(PBEM)

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=761
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=761
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b) Riscos especials (obligats): Risc  per  incendis  forestals, 
inundacions,  nevades,  ventades,  accidents  en  el  transport  de 
mercaderies  perilloses  per  carretera  i  ferrocarril,  i  accidents  en 
instal·lacions radiològiques.

c) Riscos especials (recomanats): Risc sísmic
d) Riscos especials (voluntaris): Risc químic en establiments industrials

Atès que l’article 4.1. del Decret 155/2014 estableix que els plans de protecció 
civil municipals els han d’aprovar els plens dels ajuntaments amb un període 
d’informació pública.

Atès que l’article 4.2. del Decret 155/2014 indica que una vegada aprovat pel 
Ple  Municipal,  el  DUPROCIM  s’ha  de  trametre  a  la  Comissió  General  de 
Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació dels plans que pugui 
contenir, en funció del que estableix la legislació en matèria de protecció civil i  
del decret indicat.

Atès que l’article 6.1. del Decret 155/2014, estableix una periodicitat màxima de 
4 anys en les revisions, i que la versió inicial va ser aprovada per ple municipal 
en data 19 d’abril de 2018, correspon a aquest 2022 la tramitació de la primera 
revisió sencera del document. 

Vist que en data 21 de novembre de 2022, el tècnic de protecció civil municipal 
ha presentat la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal, a Sant 
Vicenç dels Horts.

Atès que el preceptiu informe del tècnic de protecció civil municipal on acredita 
les  modificacions i  revisions establertes per  canvis  substancials  i  per  haver 
arribat a la data de compliment dels quatre anys preceptius definits al Decret 
155/2014.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la revisió del Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM) de Sant Vicenç dels Horts corresponent a l’any 2022.

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el Document Únic de 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) pel termini de trenta dies a fi de que es 
puguin  presentar  al·legacions  i  reclamacions,  mitjançant  la  inserció  dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web 
municipal i al tauler electrònic d’anuncis i edictes de l’Ajuntament.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el  
termini  d’informació  pública,  el  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal 
(DUPROCIM)  que  ara  s’aprova  inicialment  quedarà  aprovat  definitivament 
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sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà a trametre’l a la Comissió 
General  de  Protecció  Civil  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  a  la  seva 
homologació.

Quart.- Comunicar a la resta de departaments municipals implicats en la gestió 
del  DUPROCIM  i  notificar-ho  a  la  Direcció  General  de  Protecció  Civil  de 
Catalunya.

4.0.0 URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES

4.0.1 Revisió  de preus d’acord amb el  Decret  Llei  3/2022 modificat  pel 
Reial Decret Llei 6/2022 (CTON2022000033)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=1386 
corresponent a 19:23:06

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: CTON2022000033 Revisió  de  preus  d’acord  amb  el 
Decret Llei 3/2022 modificat pel Reial Decret Llei 6/2022. 
Tràmit  relacionat: Revisió  de  preus  d’acord  amb  el  Decret  Llei  3/2022 
modificat pel Reial Decret Llei 6/2022.

El  Reial  decret  llei  3/2022,  modificat  pel  Reial  decret llei  6/2022 i  pel  Reial  
decret llei  14/2022, estableixen un seguit  de mesures en matèria de revisió 
excepcional de preus en els contractes d’obres del sector públic.

Segons  l’art.   6.3,  aquestes  mesures  de  revisió  de  preus  seran  també 
aplicables en l’àmbit de les comunitats autònomes que així ho acordin. Segons 
l’exposició  de  motius,  també  ho  serà  respecte  a  les  administracions  locals 
existents  en  el  seu  territori,  quan  així  s’acordi  per  l’òrgan  competent  de  la 
comunitat autònoma.

Per  la  seva  banda,  l’Acord  de  Govern  GOV/60/2022,  possibilita  als 
departaments de la Generalitat de Catalunya la revisió de preus en els termes 
previstos al Reial decret llei 3/2022. En el seu apartat tercer, determina que 
aquest Acord serà d’aplicació a les entitats locals, quan així ho acordin els seus 
òrgans de govern.

Consta  a  l’expedient  l’informe  emès  pel  tècnic  municipal  de  data  8  de 
novembre, on es justifica i quantifica provisionalment els costos associats al 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=1386
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=1386
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present acord respecte als contractes als que se’ls podria aplicar la revisió de 
preus en base a la normativa anteriorment esmentada.

Tot  i  això,  els  costos  definitius  vindran  determinats  pels  procediments 
individualitzats  de  cadascun  dels  contractes  d’obres  que  siguin  objectes  de 
revisió del seu preu.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Aprovar  l’aplicació  en  l’ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  del 
sistema excepcional de revisió de preus dels contractes d’obres, segons l’acord 
de  Govern  GOV/60/2022,  de  5  d'abril,  per  a  l'aplicació  a  Catalunya  de les 
mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics 
d'obres,  en  els  termes  previstos  el  en  Reial  decret  llei  3/2022  i  les  seves 
posteriors modificacions.

Segon.- Publicar el present acord al Perfil del Contractant

4.0.2 Assumir  la  iniciativa  de la  Modificació  puntual  de PGM i  aprovar 
inicialment la  Modificació puntual de PGM de la UA-5 façana Llobregat. 
(T2102022000003)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=2387 
corresponent a 19:39:47 h

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

Expedient número: T2102022000003 Modificació puntual de PGM de la UA-5 
façana Llobregat.
Tràmit  relacionat: Assumir la iniciativa de la Modificació puntual  de PGM i 
aprovar inicialment la Modificació puntual de PGM de la UA-5 façana Llobregat.

L’objectiu  de  la  MPGM  és  demostrar  de  forma  detallada  la  inviabilitat 
econòmica del planejament urbanístic vigent en l’àmbit de la UA5, seguint els 
criteris de l’EV 2015, i donar eines pel desenvolupament urbanístic del sector 
per fer fer-lo viable econòmicament, tot proposant una ordenació coherent amb 
el seu entorn i que conjumini els interessos públics i privats concurrents.

El  pla  urbanístic  delimita  un  àmbit   de 6.170 m2 que correspon a la  UA-5 
definida per la MPGM 1995. Aquest es situa entre la carretera BV-2002, el c/ 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=2387
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=2387
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Verge de Montserrat i els dos àmbit edificables es troben a nord i sud del carrer 
Verge de Núria.
Es tracta d’un àmbit parcialment edificat entre els anys 1950 i 1970, format per 
edificacions de planta baixa i planta baixa i planta pis, amb ús d’habitatge, llar  
d’infants, i magatzem, amb l’accés pel carrer Verge de Montserrat.

Vist l’informe favorable de l’Arquitecte Municipal de data 2 de novembre 2022 
que literalment es transcriu a continuació:

“Antecedents 

El 7 de juliol de 2021 l’Ajuntament realitza la presentació d’una  nova ordenació en  
l’àmbit de la Unitat d’Actuació 5 ( d’ara endavant UA-5) delimitada per la Modificació  
del PGM del sector SV-87-88 i SV-89 en la  façana Llobregat, aprovada definitivament  
31 de maig de 1995. Van ser  convocats a la presentació els propietaris inclosos en la  
UA5.

El  13 de setembre de 2022 s’inicia  el  tràmit  de consulta prèvia  de la Modificació  
puntual del Pla General Metropolità de la UA-5 de la façana Llobregat ( d’ara endavant  
MPGM), segons el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015 i l’article 66 bis.1 del la  
Llei 26/2010. El termini de la consulta prèvia va finalitzar el 13 d’octubre de 2022. Un  
cop consultat l’expedient, es constata que no s’ha rebut cap opinió o suggeriment.

El 26 d’octubre de 2022, Joan Bosch Costa, un dels propietaris inclosos en la UA-5,  
presenta com a promotor la MPGM, segons preveu l’article 101.3 del TRLUC, a fi que  
l’Ajuntament valori i aprovi inicialment el document, si s’escau.
En  aquest  sentit,  l’Ajuntament  ha  treballat  conjuntament  amb  l’equip  redactor  
contractat pel promotor des de 2018, utilitzant com a marc de referència l’Estudi de 
viabilitat econòmica i proposta de divisió poligonal de la UA-5 del sector SV-87 façana  
Llobregat ( d’ara endavant EV 2015) realitzat l’any 2015 per la Diputació de Barcelona  
per encàrrec de l’Ajuntament. S’annexa l’estudi a la MPGM.

Objecte i àmbit de modificació. 

L’objectiu de la MPGM és demostrar de forma detallada la inviabilitat econòmica del  
planejament urbanístic vigent en l’àmbit de la UA5, seguint els criteris de l’EV 2015, i  
donar  eines  pel  desenvolupament  urbanístic  del  sector  per  fer  fer-lo  viable  
econòmicament,  tot  proposant  una  ordenació  coherent  amb  el  seu  entorn  i  que  
conjumini els interessos públics i privats concurrents.

El pla urbanístic delimita un àmbit  de 6.170 m2 que correspon a la UA-5 definida per  
la MPGM 1995. Aquest es situa entre la carretera BV-2002, el c/ Verge de Montserrat i  
els dos àmbit edificables es troben a nord i sud del carrer Verge de Núria.
Es  tracta  d’un  àmbit  parcialment  edificat  entre  els  anys  1950  i  1970,  format  per  
edificacions  de  planta  baixa  i  planta  baixa  i  planta  pis,  amb  ús  d’habitatge,  llar  
d’infants, i magatzem, amb l’accés pel carrer Verge de Montserrat.

Planejament vigent i estudis urbanístics.
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El  planejament  urbanístic  general  vigent  és  el  Pla  General  Metropolità  aprovat  
definitivament el 14 de juliol  de 1976 i la Modificació puntual de PGM  del sectors  
SV.87, 88 i 89, aprovada el 27 de març de 1995.

El  PGM  classificava  el  sòl  d’urbanitzable  delimitat  i  el  qualificava   de  Zona  de  
desenvolupament urbà, intensitat 1 (clau 19), de sistema d’espais lliures (clau 6b) i de  
sistema viari bàsic ( clau 5).

Posteriorment la MPGM 1995 modifica el règim del sòl transformant-lo en sòl urbà i  
delimita 4 unitats d’actuació. Totes han estat desenvolupades entre els anys 1995 i  
2000 excepte la UA5. El sòl amb aprofitament de la UA-5 està qualifica com a zona  
subjecte a ordenació volumètrica (clau 18), i es grafia en els plànols d’ordenació un  
gàlib edificatori de 55 metres de llarg per 13 d’ample de planta baixa i tres plantes pis  
a l’illa nord i de 20 metres de llarg per 13 d’ample amb planta baixa i tres plantes pis a  
l’illa sud. Les condicions d’ordenació de la UA-5 són les següents:

Tal  com es  pot  apreciar  en  el  següent  quadre,   es  produeix  un  ajust  tant  de  la  
superfície  de  l’àmbit  de  la  UA-5  com de  les  qualificacions  urbanístiques  quan  es  
superposen a la base cartogràfica actualitzada de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’any  2015  la  Diputació  de  Barcelona   realitza   l’Estudi  de  viabilitat  econòmica  i  
proposta de divisió poligonal de la UA-5 del sector SV-87 façana Llobregat, el qual  
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conclou que el polígon és inviable econòmicament. Així mateix, a fi de fer possible el  
desenvolupament,  l’estudi  proposa  la  subdivisió  de  la  UA-5  en  dos  polígons  i  la  
reducció de les càrregues d’urbanització. En concret, la proposta de reducció de les  
càrregues  consisteix  en  excloure  la  urbanització  d’un  tram  de  carrer.  Els  costos  
d’urbanització d’aquest tram de carrer exclòs dels PAU els ha d’assumir l’Ajuntament.

Proposta de modificació 

L’apartat  6.2.A.   de la  memòria  de la  MPGM es centra  en determinar  la  viabilitat  
econòmica de la UA-5 definida pel planejament urbanístic vigent.  En aquest sentit,  
l’estudi  conclou que el  PAU és inviable  econòmicament  atès a l’elevat  cost  de les  
càrregues urbanístiques consistent en urbanització dels carrer lateral de la carretera  
BV-2002,  la  cessió  del  10%  de  l’aprofitament  urbanístic,  indemnitzacions  pels  
habitatges existents i pel trasllat  forçós de les activitats, despeses relacionades pel  
dret  a  reallotjament,   despeses  de  la  gestió  urbanística  i  despeses  per  enderroc  
d’edificacions i construccions existents.
És  per  aquest  motiu  que   el  present  document  urbanístic  proposa  una  sèrie  
d’actuacions  per  fer  viable  el  polígon  i  a  la  vegada  proposa  una  nova  ordenació  
coherent amb l’entorn. 

En relació a les actuacions que garanteixen la viabilitat de l’actuació es proposa:

- Subdivisió poligonal  de la   UA-5 en dos PAU (  PAU-5a i  PAU 5b),  que 
queden separats físicament pel carrer Mare de Deu de Nuria. Els polígons  
s’ajusten a les determinacions fixades per l’article 118.3 del TRLUC. 

- Excloure dels polígons el terrenys qualificats de vial que han sigut cedits i  
urbanitzats. 

- Increment del sostre residencial. Es proposa incrementar el sostre fins a  
6.000 metres quadrats,  que suposa un augment  del 55,08% respecte el  
planejament  urbanístic  vigent.  L’increment  de  sostre   de  cada  polígon  
s’ajusta  a les  càrregues urbanístiques  de cadascun a fi  que hi  hagi  un  
equilibri  entre  polígons.  En aquest  sentit,  tal  com es pot  apreciar  en el  
quadre  de  sostre  i  habitatge,  l’increment  de  sostre  de  cada  polígon  és 
desigual. 
El  factor  principal  que  ha  determinat  l’increment  de  sostre   respecte  el  
planejament  urbanístic  vigent  per assegurar la viabilitat  de l’actuació,  ha 
sigut  la  reserva d’habitatge de protecció  pública  del  30% del  sostre  del  
sector  per  donar  compliment  a  l’article  57.3  de  TLUC i  a  la  Disposició  
Addicional  Sisena  de  la  llei  17/2019,  de  23  de  desembre,  de  mesures  
urgents  per  millorar  l’accés  a  l’habitatge.  En  resum  el  pla  preveurà  la  
construcció de com a mínim 21 habitatges de protecció pública.

- Increment de la densitat residencial. És redueix el  mòdul per habitatge de  
100 m2 de sostre a 85 m2 de sostre.
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Quadre comparatiu de sostre i densitat

En relació a la nova ordenació, cada PAU forma part d’illes separades pel carrer Maria  
de  Deu  de  Núria  amb  tipologies  edificatòries  diferents.  Partint  d’aquesta  situació  
diferenciada entre els dos àmbits, la proposta d’ordenació de l’edificació respon a les  
característiques del teixit de cada illa amb les que es troba situat cada nou polígon. 

- Ordenació PAU-5a: les edificacions situades a l’extrem nord del PAU són  
edificacions plurifamiliars aïllades de PB+3P amb espais lliures privatius.  
Així mateix el polígon confronta amb el carrer Mare de Déu de Montserrat  
de 8 m d’ample amb terrenys qualificats de Zona de densificació urbana 
semiintensiva (clau 13b) on es poden edificar construccions de PB+2PP.
Es proposa delimitar dos volums edificatoris de PB+4PP i PB+5PP. L’edifici  
de menys alçada se situarà al nord del polígon en continuació de l’edificació 
existent de PB+3PP. Així mateix,  per donar aparença de continuïtat  del  
front edificatori en relació a l’alçada, es proposa que la última planta de les  
noves  edificacions  estigui  reculada  com  a  mínim  3  metres  del  pla  de  
façana.
A  fi  de  garantir  l’assolellament  de  les  edificacions,  es  proposa  una  
separació  mínima  dels  nous volums respecte  les  edificacions  del  carrer  
Mare de Déu de Montserrat adaptant-se a les determinacions de l’article  
328.2a de les Normes Urbanístiques del PGM que regula les alçades de les  
edificacions de la zona 13b.
Es mantenen es espais lliures de caràcter privatiu definits pel planejament  
urbanístic vigent.

- Ordenació PAU-5b:  el polígon se situa en una illa conformades per tres 
edificacions aïllades en forma de torre de PB+7PP i PB+6PP envoltades 
per sistema d’espais lliures (clau 6b)  i espais privats d’ús públic qualificats  
de zona 18.
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Es  proposa  la  construcció  d’una  edificació  aïllada  de  PB+6PP  en 
coherència amb l’entorn. També es delimita una petita porció de terreny  
privat però d’ús públic on el subsòl pot ser ocupat per plantes soterrani.
S’elimina l’espai lliure d’ús privat definit pel planejament urbanístic vigent.

- Nous sistemes d’espais lliures (clau 6b) i sistema de vials cívics ( 5b):  les  
zones  verdes  i  els  vials  cívics  juguen  un  rol  fonamental  pel  que  fa  a  
l’ordenació  del  sector.  Aquestes  reserves de sistemes  s’incrementen  en  
detriment de la Zona 18 tal com es pot apreciar en el següent quadre:

Quadre comparatiu de qualificació urbanística

o Es crea una zona verda al PAU-5a situada entre l’edificació existent i la 
parcel.la edificable amb caràcter de passatge que permet connectar el 
carrer  Mare  de  Déu  de  Montserrat  amb  la  carretera  BV-2002.  Així 
mateix s’eixamplen les voreres dels carrers en 2 metres qualificant-les 
de vial cívic per facilitar la mobilitat dels vianants.

o Tant la zona verda com el vial cívic proposats en el PAU-5b pretenen 
ampliar  la  zona  verda  existent  per  millorar  la  seva  funcionalitat.  En 
aquest sentit, les reserves destinades a espais lliures proposat excedeix 
un 220% respecte els mínims definits per l’article 100.1 del TRLU. 

                          Quadre de reserva de sistema d’espais lliures (clau 6b)
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En relació a la gestió urbanística, les condicions dels PAU són les següents:

PAU-5a:

Carregues urbanístiques:
-Cessió i urbanització dels sol de sistema viari (5 i 5b) i parcs i jardins urbans (6b).
-Els sòls assenyalats com a vial cívic (5b) hauran d’urbanitzar-se en continuïtat de les  

voreres, incorporant arbrat, mobiliari urbà i enllumenat, si escau.
-Cessió econòmica del 10% de l’aprofitament en sòl urbà no consolidat.
-Cessió econòmica del 15% de l’increment d’aprofitament.

Sistema d’actuació:
-Reparcel·lació en la modalitat de compensació.

Pla d’etapes
-Es preveu una fase de 6 anys a partir de l’aprovació definitiva de la MPPGM i de  

l’executivitat  dels  instrument  de  gestió  urbanística,  no  obstant  les  obres  
d’urbanització es poden executar per fases.

PAU-5b:

Carregues urbanístiques:
-Cessió i urbanització dels sol de sistema viari (5 i 5b) i parcs i jardins urbans (6b).
-Els sòls assenyalats com a vial cívic (5b) hauran d’urbanitzar-se en continuïtat de  

les voreres, incorporant arbrat, mobiliari urbà i enllumenat, si escau.
-Cessió econòmica del 10% de l’aprofitament en sòl urbà no consolidat.
-Cessió econòmica del 15% de l’increment d’aprofitament.

Sistema d’actuació:
-Reparcel·lació en la modalitat de compensació.
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Pla d’etapes
-Es preveu una fase de 4 anys a partir de l’aprovació definitiva de la MPPGM i de  

l’executivitat dels instrument de gestió urbanística.

Consideracions

La  MPGM dona  compliment  a  l’article  97  del  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, en endavant TRLU, referent a la justificació de la  
modificació del planejament vigent, atès que queda palès la necessitat de la iniciativa,  
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics concurrents. 
La proposta de la modificació no concorre en cap dels supòsits de valoració negativa  
de les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic generals  
establerts a l’article 97.2 del TRLU. 
En aquest sentit, el pla  acredita que l’ordenació proposada  és coherent amb el model  
d’ordenació  establert  pel  planejament  urbanístic  general  vigent  ,  no  entra  en  
contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible, no comporta  
una actuació excepcional d’acord amb el planejament territorial i hi ha una projecció  
adequada dels interessos públics. 

Atès que la MPGM proposa un increment de sostre edificable i de la intensitat de l’ús  
residencial, aquesta s’ha d’ajustar a allò establert en els article 99 i 100 del TRLU. En  
aquest sentit, el document urbanístic que s’analitza dona compliment als esmentats  
articles.

Així mateix també es dona compliment a l’article 118.3 del TRLU que defineix requisits  
de la delimitació dels polígons d’actuació urbanística.

En relació a les reserves d’habitatge de protecció pública es dona complimenta l’article  
57.3 del TRLUC i DA 6a de la Llei 17/2019, de 23 de desembre, de Mesures urgents  
per millorar l’accés a l’habitatge.

L’interès públic de l’actuació es justifica en primer lloc per proposar unes condicions d’  
ordenació que la fan viable econòmicament a diferència de la plantejada per la MPGM  
del sector SV-87-88 i SV-89 en la  façana Llobregat. 
Així mateix la MPGM incrementa les reserves de sistemes d’espais lliures, clau 6b, per  
sobre dels estàndards fixats pel TRLU i és generen noves reserves de sistema viari,  
clau 5b, destinades  a eixamplar voreres o a ampliar les noves zones verdes.
En  relació  a  l’ordenació  volumètrica,  la  nova  proposta  s’adapta  plenament  al  seu  
entorn. L’ ordenació del PAU-5b és similar a la plantejada pel planejament urbanístic  
vigent però proposa localitzar una zona verda entre les construccions existents i el  
polígon a mode de passatge, i eixampla els espais de circulació de vianants. El PAU-
5b proposa la implantació d’una edificació  de la mateixa alçada que les construccions  
de  l’illa  residencial  que  forma  part  i  elimina  tots  els  espais  lliures  privatius  
transformant-los en parcs i jardins que amplien els existents.
Finalment la proposta genera una reserva del 30% del sostre que ha d’anar destinat a  
habitatge  de  protecció  pública  la  meitat  de  la  qual  ha  d’anar  destinat  al  règim  
d’arrendament.

Proposta
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Segons les consideracions descrites anteriorment, es proposa:

PRIMER: Examinada la proposta de la Modificació puntual del Pla General Metropolità  
de la UA-5 de la façana Llobregat a Sant Vicenç dels Horts, i d’acord amb la normativa  
urbanística aplicable,  informo favorablement de la mateixa , per tal  que si  s’escau,  
s’aprovi  inicialment  per  part  del  Ple  d’aquest  Ajuntament  amb  les  següents  
consideracions:

Justificar la distribució d’edificabilitat i reserva d’habitatges que obté cada polígon en  
relació al planejament vigent.

Incorporar  en la  memòria  un apartat  de quadres numèrics  en el  que s’expressi  la  
comparativa entre planejament vigent i proposat de les qualificacions urbanístiques,  
del sostre, de la densitat residencial i dels diferents règims de l’habitatge.

Especificar en la normativa del pla que s’han de realitzar les reserves d’aparcament  
definides per l’article 298 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità.

Corregir l’article 3 de la normativa del pla.

Incorporar un nou article en el capítol 2 de la normativa del pla que defineixi el sistema  
de vial cívic (clau 5b).

Incloure en l’article 8.d de la normativa del pla el següent: En el cas d’espais lliures  
privats, el soterrani no pot superar el 50% d’aquest.

Especificar en l’article 9 de la normativa del pla el sostre mínim destinat a habitatge de  
protecció pública.

Especificar en l’article 9 de la normativa del pla que la meitat com a mínim de les  
reserves d’habitatge de protecció  pública  s’ha  de destinar  específicament  al  règim  
d’arrendament en compliment del punt 4 de la Disposició addicional sisena de la Llei  
17/2019, de 23 de desembre, de Mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Especificar en l’article 9 de la normativa les condicions d’urbanització dels sistemes  
d’espais lliures (clau 6b).

Eliminar la clau 18b del plànols d’ordenació.

Corregir els alçats del plànol d’ordenació.

SEGON: Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes  
de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències  
de parcel·lació  de terrenys,  d’edificació,  reforma,  rehabilitació  o  enderrocament  de  
construccions,  d’instal·lació  o  ampliació  d'activitats  o  usos  concrets  i  d'altres  
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, d’acord amb  
l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós  
de la Llei d’urbanisme (TRLU), pel termini de dos anys, a comptar des de l'endemà de  
la publicació  d'aquest  acord al  Butlletí  Oficial  de la  Província de Barcelona,  en tot  
l'àmbit  afectat  per  la  Modificació  puntual  del  Pla  general  metropolità.  Exceptuant,  
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d’acord amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el  
Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), els instruments o atorgaments de llicències  
fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou  
planejament inicialment aprovat.

TERCER: Sol·licitar informe als organismes afectats per llur competències sectorials:

-Agència Catalana de l’Aigua

-L’Autoritat del Transport Metropolità

La qual cosa s’informa als efectes oportuns”,

Vist l’informe jurídic emès per l’assessor jurídic de data 2 de noviembre de 2022, que  
es transcriu a continuació.

INFORME JURÍDIC

Relació de fets

I.-   El Pla General Metropolità classificava de sòl d’urbanitzable delimitat i qualificava  
de Zona de  desenvolupament urbà, intensitat 1 (clau 19), de sistema d’espais lliures  
(clau 6b) i de sistema viari bàsic ( clau 5) els SV.87, 88 i 89. 

Posteriorment,  a  l’any  1995,  es  va  tramitar  una  Modificació  d’aquests  àmbits  per  
classificar-los com a sòl urbà i procedint a delimitar quatre unitats d’actuació.  Totes  
aquestes Unitats  d’actuació  van ser  executades,  entre els  anys 1995 i  2000,  amb  
l’excepció de la UA5. 

II.- El sòl d’aprofitament privat de la a referenciada UA 5 es trobava qualificat com a  
zona subjecte a ordenació volumètrica (clau 18), i es grafia en els plànols d’ordenació  
un gàlib edificatori de 55 metres de llarg per 13 d’ample de planta baixa i tres plantes  
pis a l’illa nord i de 20 metres de llarg per 13 d’ample amb planta baixa i tres plantes  
pis a l’illa sud. 
En concret, les condicions d’ordenació de la UA-5 són les següents:
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III.-  Davant  de  la  manca  d’execució  de  la  referenciada  UA  5,  a   l’any  2015,  
l’Ajuntament  va  encarregar  a  la  Diputació  de  Barcelona  un  Estudi  de  viabilitat  
econòmica  i  proposta  de  divisió  poligonal  de  la  UA-5  del  sector  SV-87  façana  
Llobregat,  als  efectes  d’aconseguir  la  seva  viabilitat  econòmica  i  que  es  pogués  
desenvolupar.

En  aquest  document,  es  conclou  que  el  polígon  és  inviable  econòmicament.  Així  
mateix, a fi de fer possible el desenvolupament, l’estudi proposa la subdivisió de la  
UA-5 en dos polígons i  la reducció de les càrregues d’urbanització.  En concret,  la  
proposta de reducció de les càrregues consisteix en excloure la urbanització d’un tram  
de carrer. Els costos d’urbanització d’aquest tram de carrer exclòs dels PAU els havia  
d’assumir l’Ajuntament.

IV.-  En  data   13  de  setembre  de  2022,  davant  de  la  possibilitat  de  que  un  dels  
propietaris de la UA 5 presentés una Modificació puntual del Pla General Metropolità  
del referenciat àmbit als efectes de fer-la viable econòmicament, es va iniciar el tràmit  
de consulta prèvia  de conformitat l’article 133.1 de la Llei 39/2015 i l’article 66 bis.1  
del la Llei 26/2010. 

El termini de la consulta prèvia va finalitzar el 13 d’octubre de 2022, sense que es  
rebés cap opinió o suggeriment.

V.- El 26 d’octubre de 2022, Joan Bosch Costa, un dels propietaris inclosos en la UA-
5, presenta com a promotor la MPGM, segons preveu l’article 101.3 del TRLUC, a fi  
que l’Ajuntament valori i aprovi inicialment el document, si s’escau.

VI.-  Consta  a  l’expedient  l’informe  favorable  de  l’arquitecte  municipal  a  la  seva  
aprovació inicial, amb les prescripcions que s’hauran de recollir amb caràcter previ a  
l’aprovació provisional.

Fonaments de Dret

Primer.- Normativa 
 Articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  

de Règim Local, en endavant en endavant LBRL.

 Articles 52.2.c i  114.3.k del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  pel  qual  
s’aprova  el  text  refós  de  la  llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  
endavant TRLMiRLC.

 Articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del Text Refós de la Llei  
d’  Urbanisme  de  Catalunya  aprovat  per  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’  
agost. en endavant TRLU.

 Articles 23, 107, 115, 117, 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’  
aprova el Reglament de la Llei Urbanística de Catalunya. endavant RLU.
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 Article 69.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a  
la informació pública i bon govern.

 Llei  39/15,  de  l’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  
administracions públiques. en endavant LPACAP.

 Reial Decret Legislatiu 7/2015, del 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refos  
de la Llei estatal del sol i rehabilitacio urbana, en endavant TRLSiRU

 
Segon.-  L’àmbit de la Modificació puntual del Pla general metropolità de la UA 5 de la  
façana Llobregat es troba situat entre la crta BV-2002, el c/ Verge de Montserrat i els  
dos ambit edificables es troben a nord i sud del carrer Verge de Núria. 
Com és sabut  la   iniciativa  privada no té dret  tràmit a l’aprovació  del  planejament 
general i de les seves modificacions però, l’administració, com en el present supòsit,  
pot  assumir  expressament  la  iniciativa  publica  el  document  i  procedir  a  la  seva  
tramitació, de conformitat amb l’ article 101.3 del TRLUC.
Segon.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal, la Modificació de PGM  
presentada per a la seva tramitació, es preveuen un seguit d’actuacions, per tal que  
l’àmbit de l’antiga unitat d’actuació 5 sigui un document viable:

- Subdivisió poligonal de la  UA-5 en dos PAU ( PAU-5a i PAU 
5b), que queden separats físicament pel carrer Mare de Deu de Nuria.  
Els polígons  s’ajusten a les determinacions fixades per l’article 118.3  
del TRLUC. 

- Excloure dels polígons el terrenys qualificats de vial que han  
sigut cedits i urbanitzats. 

- Increment  del  sostre  residencial. Es  proposa  incrementar  el  
sostre  fins  a  6.000  metres  quadrats,  que  suposa  un  augment  del  
55,08%  respecte  el  planejament  urbanístic  vigent.  L’increment  de 
sostre   de cada  polígon s’ajusta  a  les  càrregues  urbanístiques  de  
cadascun a fi que hi hagi un equilibri entre polígons. En aquest sentit,  
tal com es pot apreciar en el quadre de sostre i habitatge, l’increment  
de sostre de cada polígon és desigual. 

El factor principal que ha determinat l’increment de sostre  respecte el  
planejament urbanístic vigent per assegurar la viabilitat de l’actuació,  
ha sigut la reserva d’habitatge de protecció pública del 30% del sostre  
del  sector  per  donar  compliment  a  l’article  57.3  de  TLUC  i  a  la  
Disposició Addicional Sisena de la llei 17/2019, de 23 de desembre,  
de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. En resum el pla  
preveurà la construcció de com a mínim 21 habitatges de protecció  
pública.

- Increment de la densitat residencial. És redueix el  mòdul per  
habitatge de 100 m2 de sostre a 85 m2 de sostre.

A partir de la indicada divisió poligonal, s’estableix per cadascun dels polígons la  
següent ordenació, partint de la base, que cada PAU forma part d’illes separades  
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pel  carrer  Maria  de  Deu  de  Núria  i,  per  tant,  tenen  tipologies  edificatòries  
diferenciades que donen com a resultat diferents ordenacions per a cada PAU, tal  
com s’indica en el informe de l’arquitecte municipal:

- Ordenació PAU-5a: les edificacions situades a l’extrem nord del PAU  
són  edificacions  plurifamiliars  aïllades  de  PB+3P  amb  espais  lliures  
privatius. Així mateix el polígon confronta amb el carrer Mare de Déu de  
Montserrat  de  8  m  d’ample  amb  terrenys  qualificats  de  Zona  de  
densificació  urbana  semiintensiva  (clau  13b)  on  es  poden  edificar  
construccions de PB+2PP.
Es  proposa  delimitar  dos  volums  edificatoris  de  PB+4PP  i  PB+5PP.  
L’edifici de menys alçada se situarà al nord del polígon en continuació de  
l’edificació  existent  de  PB+3PP.  Així  mateix,  per  donar  aparença  de  
continuïtat  del front edificatori en relació a l’alçada, es proposa que la  
última planta de les noves edificacions estigui reculada com a mínim 3  
metres del pla de façana.
A  fi  de  garantir  l’assolellament  de  les  edificacions,  es  proposa  una  
separació mínima dels nous volums respecte les edificacions del carrer  
Mare de Déu de Montserrat adaptant-se a les determinacions de l’article  
328.2a de les Normes Urbanístiques del PGM que regula les alçades de  
les edificacions de la zona 13b.
Es  mantenen  es  espais  lliures  de  caràcter  privatiu  definits  pel  
planejament urbanístic vigent.

- Ordenació PAU-5b:  el polígon se situa en una illa conformades per  
tres  edificacions  aïllades  en  forma  de  torre  de  PB+7PP  i  PB+6PP 
envoltades per sistema d’espais lliures (clau 6b)  i espais privats d’ús  
públic qualificats de zona 18.
Es  proposa  la  construcció  d’una  edificació  aïllada  de  PB+6PP  en  
coherència amb l’entorn. També es delimita una petita porció de terreny  
privat però d’ús públic on el subsòl pot ser ocupat per plantes soterrani.
S’elimina  l’espai  lliure  d’ús  privat  definit  pel  planejament  urbanístic  
vigent.

- Nous sistemes d’espais lliures (clau 6b) i sistema de vials cívics ( 5b): 
les zones verdes i els vials cívics juguen un rol fonamental pel que fa a  
l’ordenació del sector. Aquestes reserves de sistemes s’incrementen en 
detriment de la Zona 18 tal com es pot apreciar en el següent quadre:
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Quadre comparatiu de qualificació urbanística

o Es crea una zona verda al PAU-5a situada entre l’edificació existent  
i  la  parcel.la  edificable  amb  caràcter  de  passatge  que  permet  
connectar el carrer Mare de Déu de Montserrat amb la carretera BV-
2002. Així mateix s’eixamplen les voreres dels carrers en 2 metres  
qualificant-les de vial cívic per facilitar la mobilitat dels vianants.

o Tant  la  zona  verda  com  el  vial  cívic  proposats  en  el  PAU-5b  
pretenen  ampliar  la  zona  verda  existent  per  millorar  la  seva  
funcionalitat.  En  aquest  sentit,  les  reserves  destinades  a  espais  
lliures proposat excedeix un 220% respecte els mínims definits per  
l’article 100.1 del TRLU. 

                          Quadre de reserva de sistema d’espais lliures (clau 6b)

En relació a la gestió urbanística, les condicions dels PAU són les següents:

PAU-5a:
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Carregues urbanístiques:
-Cessió i urbanització del sol de sistema viari ( 5 i 5b ) i parcs i jardins urbans  
(6b).
-Els sòls assenyalats com a vial cívic (5b) hauran d’urbanitzar-se en continuïtat  
de   les voreres, incorporant arbrat, mobiliari urbà i enllumenat, si escau.
-Cessió econòmica del 10% de l’aprofitament en sòl urbà no consolidat.
-Cessió econòmica del 15% de l’increment d’aprofitament.

Sistema d’actuació:
-Reparcel·lació en la modalitat de compensació.

Pla d’etapes
-Es preveu una fase de 6 anys a partir de l’aprovació definitiva de la MPPGM i de  
l’executivitat  dels  instrument  de  gestió  urbanística,  no  obstant  les  obres 
d’urbanització es poden executar per fases.

PAU-5b:

Carregues urbanístiques:

-Cessió i urbanització dels sol de sistema viari (5 i 5b) i parcs i jardins urbans  
(6b).
-Els sòls assenyalats com a vial cívic (5b) hauran d’urbanitzar-se en continuïtat  
de     les voreres, incorporant arbrat, mobiliari urbà i enllumenat, si escau.
-Cessió econòmica del 10% de l’aprofitament en sòl urbà no consolidat.
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-Cessió econòmica del 15% de l’increment d’aprofitament.
Sistema d’actuació:

-Reparcel·lació en la modalitat de compensació.

Pla d’etapes

-Es preveu una fase de 4 anys a partir de l’aprovació definitiva de la MPPGM i de  
l’executivitat dels instrument de gestió urbanística.

Tercer.-  L’article 96 del TRLU disposa que la modificacio de qualsevol dels elements  
d’una figura del planejament urbanistic se subjecta a les mateixes disposicions que en  
regeixen la formacio, amb les excepcions que s’estableixin per reglament.

L’article 97 del TRLU i l’article 118 del RLU estableix que les modificacions dels plans  
urbanistics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat  especifica,  
d'entre les propies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de:

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 
s'introdueixen.

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions  
i les normes urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir,  mitjançant  les  normes  urbanístiques  i  els  plànols  d’ordenació  
corresponents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificación i  
que substitueixen les precedents.

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per  
a espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i  
4  de  l’article  94  de  la  Llei  d’urbanisme.  A  aquests  efectes,  en  cas  de  
concurrència de diversos usos, és d’aplicació el què estableix l’article 81.4  
d’aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d’un àmbit de sòl  
urbà previstos en l’article 94.4 de la Llei d’urbanisme, tant si comporten com  
si  no  increment  d’edificabilitat,  són  d’aplicació  les  reserves  que  estableix  
l’esmentat article 94.4.

En aquest sentit,  el document urbanístic presentat a tràmit estableix els objectius a  
assolir amb la modificació, quins són els interessos públics i privats concurrents, i la  
idoneïtat de la mateixa per assolir compatibilitzar uns i altres.

D’aquesta manera, tal com s’especifica a l’informe de l’arquitecte municipal, l’interès  
públic  de  l’actuació  es  justifica  en  primer  lloc  per  proposar  unes  condicions  d’  
ordenació que la fan viable econòmicament a diferència de la plantejada per la MPGM  
del sector SV-87-88 i SV-89 en la  façana Llobregat, la qual s’havia acreditat que era  
inviable econòmicament.

Així mateix la MPGM incrementa les reserves de sistemes d’espais lliures, clau 6b, per  
sobre dels estàndards fixats pel TRLU i és generen noves reserves de sistema viari,  
clau 5b, destinades  a eixamplar voreres o a ampliar les noves zones verdes.

En  relació  a  l’ordenació  volumètrica,  la  nova  proposta  s’adapta  plenament  al  seu  
entorn. L’ordenació del PAU-5b és similar a la plantejada pel planejament urbanístic  
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vigent però proposa localitzar  una zona verda entre les construccions existents i el 
polígon a mode de passatge, i eixampla els espais de circulació de vianants. El PAU-
5b proposa la implantació d’una edificació  de la mateixa alçada que les construccions  
de  l’illa  residencial  que  forma  part  i  elimina  tots  els  espais  lliures  privatius  
transformant-los en parcs i jardins que amplien els existents.

Finalment la proposta genera una reserva del 30% del sostre que ha d’anar destinat a  
habitatge  de  protecció  pública  la  meitat  de  la  qual  ha  d’anar  destinat  al  règim  
d’arrendament.

Així  mateix,  en  tant  que la  modificació  comporta  un increment  de sostre  es dona  
compliment a l’article 99 del TRLU i s’ha aporta la identitat dels propietaris o titulars  
dels  drets  reals  de  les  finques  incloses  en  l’ambit,  mitjançant  l’annex  3  amb  les  
corresponents notes simples.

Alhora, també s’ha donat compliment a la resta de requisits exigits per l’article 99 del  
TRLU:

b/   La previsio,  en el  document  de l’agenda,  de l’execucio  immediata del  
planejament i establiment dels terminis concret per la seva execucio.

En l’apartat 2.5. Gestio urbanistica, on s’estableixen l’agenda d’execucio del  
planejament proposat. 

c/  Una avaluacio economica de la rendibilitat de l’operacio en la qual s’ha de  
justificar,  en  termes  compartiu,  el  rendiments  economica  derivat  de  
l’ordenacio vigent i el resultat de la nova ordenacio. 
Aquesta  avaluacio  s’inclou  en  el  document  de  l’avaluacio  economica  i  
financera  com  a  separata.   A  l’apartat  6  es  recull  l’Estudi  d’avaluacio  
economica financera del MPPGM. 

Quart.- La documentació presentada gaudeix de la suficiència documental prevista en 
l’article 118 RLU i que es procedeix a transcriure:

1. Memoria informativa 

1.1. Introduccio
1.2. Antecedents
1.3. Conveniencia i justificacio de la MPPGM de la UA-5 1.4. Marc normatiu
1.5. Situacio i estat actual
1.6. Planejament vigent
1.7. Estructura de la propietat.

2. Memoria de l’ordenacio 

2.1. Objectius de la MPPGM
2.2. Justificacio juridica del tramit de la MPPGM
2.3. Proposta i divisio poligonal i ordenacio dels PAU-5a i PAU-5b
2.4. Analisi de viabilitat economica de la UA-5 de la façana del Llobregat 2.5. 
Gestio urbanistica 
3. Determinacions normatives 
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4. Documentacio ambiental 

5. Estudi de la mobilitat generada 

6. Estudi avaluacio economica i financera. Informe sostenibilitat economica 

7. Marc juridic

8. Estudi d’avaluacio economica de la transformacio urbanistica de la UA-5. 
Façana del Llobregat 

A/  Viabilitat economica de la UA-5, segons planejament vigent 
B/  Viabilitat economica de la proposta de divisio poligonal: PAU-5a i PAU-5b. 

9. Informe de sostenibilitat economica
 
10. Planols
 
I 1. Emplaçament
I 2. Vista aeria
I 3. Estructura de la propietat
I 4. Planejament vigent
O1. Proposta de MPGM. Qualificacio urbanistica O2. Proposta de MPPGM. 
Ordenacio 

ANNEXOS 

Annex 1. Estudi de viabilitat i proposta de divisio poligonal de la UA-5 del 
sector SV-87 
Annex 2. Taxacio CATSA
Annex 3. Notes simples de les propietats 

Cinquè.-  Pel  que fa  al  procediment  a  seguir,  un  cop aprovada inicialment  la  
MPGM  s’haurà  de  sotmetre  a  informació  i  exposició  pública  els  documents  
aprovats en l’apartat primer d’aquestes conclusions, durant un termini d’un mes,  
mitjançant edicte en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  en l’ e-tauler  
municipal,   en el  Portal  de la Transparència de l’ajuntament,  i  la inserció d’un  
anunci  en  un  dels  diaris  de  premsa  periòdica  de  més  divulgació  en  l’àmbit  
municipal, de conformitat amb l’article 87 del TRLU, així com l`àmbit de suspensió  
delimitat i grafiat al plànol de suspensió.

El  còmput  del  termini  establert  s’iniciarà  a  l’endemà  d’efectuada  la  última  
publicació.

La  documentació  que  es  sotmet  a  informació  i  exposició  pública  podrà  ser  
consultada telemàticament  mitjançant  el  link  que s’inserirà  en el  corresponent  
edicte i/o anunci, segons correspongui.

Simultàniament, s’han de sol·licitar els informes dels organismes afectats per raó  
de  llurs  competències  sectorials  d’acord  amb  l’article  85.5  del  TRLU.  En  el  
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present supòsit, segons l’informe de l’arquitecte municipal cal sol·licitar informe:

Autoritat del Transport Metropolità.

  Agència Catalana de l’Aigua

La competència per a l’aprovació inicial d’un instrument de modificació puntual  
del Pla General  d’Ordenació Municipal recau en el Ple Municipal, en exercici de  
les atribucions que li  confereix l’article  22.2.c) de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  
reguladora de les Bases de Règim Local  (LRBRL) i  l’article  52.2.c del  Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i  
de règim local de Catalunya (TRLMC)

L’aprovació  de  l’acord  està  sotmès  al  règim  de  la  majoria  absoluta  de  vots  
favorables  del  nombre  legal  de membres  del  consistori,  en  compliment  de la  
previsió legal continguda en l’article 47.2.ll)  de la LRBRL i l’article 114.3.k) del  
TRLMC.

Per últim,  per tal de garantir-ne l’eficàcia, procedeix la suspensió de l’atorgament  
d’autoritzacions i llicències urbanístiques, així com d’altres figures de planejament  
urbanístic, d’acord amb el que preveu l’article 73 de la Llei d’Urbanisme i l’article  
102 del seu Reglament. La durada de la suspensió haurà de ser d’un any a partir  
de la publicació, segons determina l’article 74 de la Llei.

És per això, el lletrat sotasignat

CONCLOU

Primer.-  Assumir la iniciativa de la Modificació puntual del Pla general metropolità  
de la UA 5 de la façana Llobregat,  redactada per l’arquitecta Montse Pàmies, 
segons  l'establert  a  l'apartat  4  de  l'article  107  del  Decret  305/2006,  pel  qual  
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Segon.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità de  
la UA 5 de la façana Llobregat, redactada per l’arquitecta Montse Pàmies, amb  
les  següents  prescripcions  que  hauran  de  ser  resoltes  amb  caràcter  previ  a  
l’aprovació provisional:

-Justificar  la  distribució  d’edificabilitat  i  reserva  d’habitatges  que  obté  
cada polígon en relació al planejament vigent.

- Incorporar  en la  memòria  un apartat  de quadres numèrics  en el  que  
s’expressi  la  comparativa  entre  planejament  vigent  i  proposat  de  les  
qualificacions urbanístiques,  del sostre,  de la densitat  residencial  i  dels  
diferents règims de l’habitatge.
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-Especificar en la normativa del pla que s’han de realitzar les reserves  
d’aparcament definides per l’article 298 de les Normes Urbanístiques del  
Pla General Metropolità.

-Corregir l’article 3 de la normativa del pla.

- Incorporar  un nou article  en el  capítol  2  de la  normativa  del  pla  que  
defineixi el sistema de vial cívic (clau 5b).

- Incloure en l’article  8.d de la normativa del pla el  següent:  En el  cas  
d’espais lliures privats, el soterrani no pot superar el 50% d’aquest.

-Especificar en l’article 9 de la normativa del pla el sostre mínim destinat  
a habitatge de protecció pública.

-Especificar  en l’article  9 de la normativa del  pla que la  meitat  com a  
mínim de les reserves d’habitatge de protecció pública s’ha de destinar  
específicament al  règim d’arrendament  en compliment  del punt  4 de la  
Disposició addicional sisena de la Llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
Mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

-Especificar  en l’article  9 de la normativa les condicions d’urbanització  
dels sistemes d’espais lliures (clau 6b).

-Eliminar la clau 18b del plànols d’ordenació.

-Corregir els alçats del plànol d’ordenació.

Tercer.- Acordar  la  suspensió  de  la  tramitació  de  plans  urbanístics  derivats  
d’iniciativa  privada  i  de  projectes  de  gestió  urbanística  i  d’urbanització;  
l’atorgament  de  llicències  de  parcel·lació  de  terrenys,  d’edificació,  reforma,  
rehabilitació  o  enderrocament  de  construccions,  d’instal·lació  o  d’ampliació  
d’activitats o d’usos concrets; l’efectivitat de les comunicacions prèvies i d’altres  
autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, d’acord  
amb l’article  73  del  TRLUC,  en  tot  l’àmbit  afectat  per  la  modificació  puntual,  
exceptuant, d’acord amb l’article 102 del RLU, els instruments o atorgaments de  
llicències  fonamentats  en  el  règim  vigent  que  siguin  compatibles  amb  les  
determinacions del nou planejament inicialment aprovat. 

La durada de la suspensió podrà ser d’un màxim de dos anys de conformitat amb  
l’article 74.1 del TRLU  i l’àmbit de la suspensió és el mateix que la del sector que  
es sotmet a modificació.

Quart.- Sotmetre a informació i exposició pública els documents aprovats durant  
un termini d’un mes, mitjançant edicte en el  Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona,   en  l’  e-tauler  municipal,   en  el  Portal  de  la  Transparència  de  
l’ajuntament, i la inserció d’un anunci en un dels diaris de premsa periòdica de  
més divulgació en l’àmbit municipal.

El  còmput  del  termini  establert  s’iniciarà  a  l’endemà  d’efectuada  la  última  
publicació.
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La  documentació  que  es  sotmet  a  informació  i  exposició  pública  podrà  ser  
consultada telemàticament  mitjançant  el  link  que s’inserirà  en el  corresponent  
edicte i/o anunci, segons correspongui.

Cinquè.- Sol·licitar,  simultàniament al tràmit d’informació publica, en compliment 
de l'article 85.5 del TRLU i del 86 bis.1c), afegit per l'article 32 de la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificacio del Text refos de la Llei d'urbanisme, informe als  
organismes sectorials següents: 

  Autoritat del Transport Metropolità.

  Agència Catalana de l’Aigua

Sisè.- Concedir  audiència  simultàniament  al  tràmit  d’informació  pública  als  
Ajuntaments  limítrofs  per  tal  que  puguin  examinar  l’expedient  i  si  s’escau,  
formular al·legacions 

Vista  la  nota  de conformitat  emesa pel  Secretari  accidental  que s’adjunta 
l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Assumir  la  iniciativa  de  la  Modificació  puntual  del  Pla  general 
metropolità  de  la  UA 5  de la  façana Llobregat,  redactada  per  l’arquitecta 
Montse Pàmies,  segons l'establert  a  l'apartat  4  de l'article  107 del  Decret 
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Segon.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità 
de la UA 5 de la façana Llobregat, redactada per l’arquitecta Montse Pàmies, 
amb les  següents  prescripcions que hauran de ser  resoltes  amb caràcter 
previ a l’aprovació provisional:

- Justificar  la  distribució d’edificabilitat  i  reserva  d’habitatges que 
obté cada polígon en relació al planejament vigent.

-Incorporar en la memòria un apartat de quadres numèrics en el 
que s’expressi la comparativa entre planejament vigent i  proposat 
de  les  qualificacions  urbanístiques,  del  sostre,  de  la  densitat 
residencial i dels diferents règims de l’habitatge.

- Especificar  en  la  normativa  del  pla  que  s’han  de  realitzar  les 
reserves  d’aparcament  definides per  l’article  298 de les  Normes 
Urbanistiques del Pla General Metropolita.

-Corregir l’article 3 de la normativa del pla.
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-Incorporar un nou article en el capítol 2 de la normativa del pla que 
defineixi el sistema de vial cívic (clau 5b).

-Incloure en l’article 8.d de la normativa del pla el següent: En el 
cas  d’espais  lliures  privats,  el  soterrani  no  pot  superar  el  50% 
d’aquest.

-Especificar en l’article 9 de la normativa del pla el  sostre mínim 
destinat a habitatge de protecció pública.

-Especificar en l’article 9 de la normativa del pla que la meitat com 
a mínim de les reserves d’habitatge de protecció pública s’ha de 
destinar específicament al règim d’arrendament en compliment del 
punt 4 de la Disposició addicional sisena de la Llei 17/2019, de 23 
de desembre, de Mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

-Especificar  en  l’article  9  de  la  normativa  les  condicions 
d’urbanització dels sistemes d’espais lliures (clau 6b).

-Eliminar la clau 18b del plànols d’ordenació.

-Corregir els alçats del plànol d’ordenació.

Tercer.-  Acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats 
d’iniciativa  privada  i  de  projectes  de  gestió  urbanística  i  d’urbanització; 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,  d’edificació,  reforma, 
rehabilitació  o enderrocament de construccions,  d’instal·lació o d’ampliació 
d’activitats  o  d’usos  concrets;  l’efectivitat  de  les  comunicacions  prèvies  i 
d’altres  autoritzacions  municipals  connexes  establertes  en  la  legislació 
sectorial,  d’acord amb l’article  73 del  TRLUC, en tot  l’àmbit  afectat  per  la 
modificació  puntual,  exceptuant,  d’acord  amb  l’article  102  del  RLU,  els 
instruments o atorgaments de llicències fonamentats en el règim vigent que 
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 
aprovat. 

La durada de la suspensió podrà ser d’un màxim de dos anys de conformitat 
amb l’article 74.1 del TRLU  i l’àmbit de la suspensió és el mateix que la del  
sector que es sotmet a modificació.

Quart.-  Sotmetre  a informació  i  exposició  pública  els  documents  aprovats 
durant  un  termini  d’un  mes,  mitjançant  edicte  en  el   Butlletí  Oficial  de  la 
Província  de  Barcelona,   en  l’  e-tauler  municipal,   en  el  Portal  de  la 
Transparència de l’ajuntament, i la inserció d’un anunci en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
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El  còmput  del  termini  establert  s’iniciarà  a l’endemà d’efectuada la  última 
publicació.

La documentació que es sotmet a informació i exposició pública podrà ser 
consultada telemàticament mitjançant el link que s’inserirà en el corresponent 
edicte i/o anunci, segons correspongui.

Cinquè.-  Sol·licitar,  simultàniament  al  tràmit  d’informació  publica,  en 
compliment de l'article 85.5 del TRLU i del 86 bis.1c), afegit per l'article 32 de 
la  Llei  3/2012,  del  22  de  febrer,  de  modificació  del  Text  refós  de  la  Llei 
d'urbanisme, informe als organismes sectorials següents: 

  Autoritat del Transport Metropolità.

  Agència Catalana de l’Aigua

Sisè.-  Concedir  audiència simultàniament al  tràmit  d’informació pública als 
Ajuntaments limítrofs  per  tal  que puguin examinar l’expedient  i  si  s’escau, 
formular al·legacions 

5.0.0 RECURSOS HUMANS

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=3494 
corresponent a 19:58:14 h

5.0.1 Reconèixer a la senyora MGM, amb vinculació jurídica funcionària 
interina,  adscrita  provisionalment  al  lloc  de  treball  d’arquitecta  del 
departament d’urbanisme,  projectes i  obres públiques,  la  compatibilitat 
entre l’esmentat lloc de treball  i  l’activitat  professional  d’arquitecta per 
compte propi. (RH142022000145)

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: RH142022000145 Compatibilitat de la funcionària senyora 
MGM.
Tràmit  relacionat: Reconèixer  a  la  senyora  MGM,  amb  vinculació  jurídica 
funcionària interina, adscrita provisionalment al lloc de treball d’arquitecta del 
departament d’urbanisme, projectes i  obres públiques, la compatibilitat  entre 
l’esmentat lloc de treball i l’activitat professional d’arquitecta per compte propi.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=3494
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=3494
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Atès que la senyora Marta Goñi Modrego és empleada d’aquest Ajuntament 
amb vinculació jurídica de funcionària interina, a temps complert,  de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, arquitecta 
a la plaça número 39, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A1, 
nivell de destinació 24 i adscrita temporalment al lloc de treball d’arquitecta al  
departament d’urbanisme, projectes i  obres públiques,  amb una tipologia de 
jornada ordinària.

Vista  la  declaració  d’activitats  efectuada  per  l’esmentada  treballadora 
mitjançant instància presentada al Registre d’Entrada número E2022029452 de 
data 27 d’octubre de 2022 en la qual demana la compatibilitat entre el seu lloc 
de treball i una segona activitat com a professional arquitecta col·legiada per 
compte propi.

Atès que el lloc de treball que ocupa la senyora Marta Goñi Modrego 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 per la cap del departament d’urbanisme, projectes i obres 
públiques, 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  la  senyora  Marta  Goñi  Modrego  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 publiques 
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.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer.- Reconèixer a la senyora Marta Goñi Modrego, amb vinculació jurídica 
funcionària interina, adscrita provisionalment al lloc de treball d’arquitecta del 
departament d’urbanisme, projectes i obres públiques, enquadrada en el grup 
de classificació A, subgrup A1, nivell de destinació 24 i, amb una tipologia de 
jornada ordinària,  la  compatibilitat  entre  l’esmentat  lloc  de  treball  i  l’activitat 
professional  d’arquitecta  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. 

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

6.0.0 SERVEIS SOCIALS

6.0.1  Donar  compte  de  la  resolució  acordada  pel  Tribunal  Català  de 
Contractes  del  Sector  Públic,  i  ratificar  l’adjudicació  del  contracte  del 
servei d'atenció domiciliària (SAD) (CTOH2021000004)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=3590 
corresponent a 19:59:50 h 

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

Expedient número: CTOH2021000004 Contractació, mitjançant procediment 
obert harmonitzat, del servei d'atenció domiciliària (SAD). 
Tràmit relacionat: Donar compte de la resolució acordada pel Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, i ratificar l’adjudicació del contracte del servei 
d'atenció domiciliària (SAD).

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=3590
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=3590
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Per acord de Ple municipal de data 20 de maig de 2021, es va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, per 
a  l’adjudicació del  contracte del  servei  d'atenció domiciliària  (SAD),   per  un 
import màxim de 1.287.724,12 €, més 51.508,96 € de la quota d’IVA, fent un 
total de 1.339.233,08 € IVA inclòs.

Per acord de Ple municipal de data 18 de novembre de 2021, es va aprovar 
l’adjudicació   de  l’esmentat  contracte  a  favor  de  l’empresa ABD Associació 
Benestar i  Desenvolupament per un import màxim per l’any de contracte de 
1.287.724,12  €,  més  51.508,96  €  de  la  quota  d’IVA,  fent  un  total  de 
1.339.233,08 € IVA inclòs.

En data 14 de desembre de 2021, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic comunica a l’Ajuntament que ha iniciat l’expedient N-2021-0555 per a la 
resolució del  recurs interposat per l’empresa  ACCENT SOCIAL,  SLU contra 
l’acord  d’adjudicació  de  la   contractació,  mitjançant  procediment  obert 
harmonitzat,  del  Servei  d’atenció  domiciliària  (SAD),  expedient 
CTOH2021000004,  així  com  requeriment  de  l’expedient  de  contractació  i 
informe corresponent.

En data 16 de desembre de 2021, aquesta Corporació envia la documentació 
sol·licitada juntament el corresponent informe.

En data 1 de desembre de 2022, l’Ajuntament ha rebut del TCCSP notificació 
de la Resolució 318/2022 que resolt el recurs N-2021-0555.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.- Donar compte de la resolució  318/2022 acordada pel Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, en relació amb el recurs tramitat, amb número 
d’expedients N-2021-0555.

Segon.-  Ratificar  l’adjudicació  del  contracte  del  servei  d'atenció  domiciliària 
(SAD), a favor de l’empresa ABD Associació Benestar i Desenvolupament per 
un import màxim per l’any de contracte de 1.287.724,12 €, més 51.508,96 € de 
la quota d’IVA, fent un total de 1.339.233,08 € IVA inclòs. 

Tercer.-  Publicar  aquest  acord  al  perfil  del  contractant  i  donar  trasllat  al 
departament  d’Intervenció  i  a  la  resta  d’empreses  que  han  participat  en  el 
procediment.

6.0.2 Aprovar l’adhesió a la primera addenda al Conveni de Col·laboració 
entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració 
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administrativa entre ambdues entitats per a garantir i dotar als municipis 
metropolitans  dels  serveis  assistencials  en  l’àmbit  de  les  urgències  i 
emergències socials. (CVIA2019000019)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=4690 
corresponent a 20:18:10 h 

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

Expedient  número: CVIA2019000019 Adhesió  al  Conveni  entre  l'AMB  i 
l'Ajuntament de Barcelona per l'Atenció emergències i urgències socials fora de 
l'hora laboral. 
Tràmit  relacionat: Aprovar  l’adhesió  a  la  primera  addenda  al  Conveni  de 
Col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració 
administrativa  entre  ambdues  entitats  per  a  garantir  i  dotar  als  municipis 
metropolitans  dels  serveis  assistencials  en  l’àmbit  de  les  urgències  i 
emergències socials.

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb un servei d’Urgències i  
Emergències Socials per tal d’oferir un servei d’atenció psicosocial permanent, 
que atén qualsevol situació d’urgència i d’emergència social a la població del 
municipi de Sant Vicenç dels Horts la ciutat, fora de l’horari laboral, durant les 
24 hores dels dia, els 365 dies de l’any.

En data 19 de desembre de 2019, en Ple Municipal es va aprovar l’adhesió al 
conveni  de col·laboració   entre  l’Àrea Metropolitana de Barcelona i  l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i  
col·laboració administrativa entre ambdues entitats per a garantir  i  dotar als 
municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit de les urgències i 
emergències socials amb una vigència de 4 anys a comptar des del dia 1 de 
gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2022.

Vist  que  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  en  data  05  d’agost  de  2022, 
registre d’entrada E2022021640 va presentar la primera addenda al Conveni de 
Col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració 
administrativa  entre  ambdues  entitats  per  a  garantir  i  dotar  als  municipis 
metropolitans  dels  serveis  assistencials  en  l’àmbit  de  les  urgències  i 
emergències socials.

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=4690
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=4690
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Ates que la finalitat d’aquesta addenda és la pròrroga i la vigència del conveni i 
deixar  recollit  l’augment  en  l’import  que  l’AMB transfereix  a  L’IMSS sota  el 
concepte de despeses peremptòries. 

Vista la memòria justificativa de la cap del departament de Serveis Social on 
informa de la  necessitat d’aquest Ajuntament d’aprovar la primera addenda al 
Conveni  de  Col·laboració  entre  l’Àrea Metropolitana de Barcelona i  l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i  
col·laboració administrativa entre ambdues entitats per a garantir  i  dotar als 
municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit de les urgències i 
emergències socials.

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

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

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

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.-  Aprovar  l’adhesió  la  primera  addenda al  Conveni  de  Col·laboració 
entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials 
de Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració administrativa 
entre ambdues entitats per a garantir i dotar als municipis metropolitans dels 
serveis assistencials en l’àmbit de les urgències i emergències socials, tot això 
d’acord amb el text de la minuta de l’addenda  que s’adjunta a l’acord.

Segon.- Aprovar el  compromís de consignació pressupostària per import  de 
12.871,72€, per cada any de vigència de l’addenda, 2023 i 2024. 

Tercer.-  Notificar  aquesta  Resolució  a  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona 
interessada,  adjuntant-li  amb  la  notificació  de  l’adhesió  que  s’aprova  per 
aquesta Resolució, i a l’Institut Municipal de Serveis socials de Barcelona.

Quart.-  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.

Cinquè.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció Ajuntament

7.0.0 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

7.0.1 Aprovació inicial del pla d'usos de l’Equipament Cívic de la Guàrdia 
del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (EC072022000005)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=4990 
corresponent a 20:23:10 h 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=4990
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=4990
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Abans de sotmetre la present proposta a votació, el senyor Juan Ramon Torres 
Blanco, regidor del grup municipal de PSC-SVP, excusa la seva assistència a 
la resta de la sessió plenària. 

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

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

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

El  Pla  d’usos  de  l’Equipament  Cívic  de  La  Guàrdia  és  fruit  d’un  procés 
participatiu  amb  entitats,  associacions,  col·lectius  i  agents  interns  de 
l’Administració per garantir  l'accés i  la contribució a la vida sociocultural  del 
barri i l'interès general del municipi. 

Vist  que  amb  l’esmentat  Pla,  es  pretén avançar  cap  un  model  de  gestió 
innovador en el que les entitats residents i l’ajuntament comparteixen la presa 
de decisions i les responsabilitats, un model que pretén tenir millor capacitat de 
resposta als complexes reptes del futur al món local. 

De conformitat amb allò que disposen els articles 22.d), 40, 47.2.f) i 70 de la 
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, reformada per la Llei 57/2003, 
en concordança amb els articles 52.d), 114.3.a) i 178 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya , l’article 4.1.a) de la Llei Reguladora de les Bases 
de  Règim  Local,  reformada  per  la  Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de 
mesures per a la modernització del Govern Local i  l’article 8.1.a) del Decret 
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Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, reconeix als municipis les potestats 
reglamentàries i d’autoorganització dins l’esfera de les seves competències.

Atès que l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de bases del regim local, i l’article 66.1 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,  estableix  que  el  municipi,  pot 
promoure  tota  mena  d’activitats  i  prestar  tots  els  serveis  públics  que 
contribueixin  a  satisfer  les  necessitats  i  les  aspiracions  de  la  comunitat  de 
veïns.

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

Vist  l’informe tècnic  de  data  12  de desembre  de 2022,  sobre  la  necessitat 
d’aprovar el pla d’usos de l’Equipament Cívic de la Guàrdia del terme municipal  
de Sant Vicenç dels Horts, amb l’objectiu principal de garantir el funcionament 
intern i  l’equilibri  d’usos en les seves instal·lacions per tal  d’oferir  espais de 
dinamització  sociocultural  que  contribueixin  a  la  vida  en  comunitat,  a  fi  de 
prestar aquells serveis que potenciïn la relació entre persones. 

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

Vista l’acta d’acord d’aprovació inicial amb les entitats residents del Pla d’usos 
de l’Equipament Cívic de la Guàrdia del terme municipal de Sant Vicenç dels 
Horts de data 14 de novembre de 2022.

Vist l’acta de la comissió d’estudi per a la redacció i aprovació de l’esmentat pla 
d’usos, de data 15 de novembre de 2022.

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent:
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ACORDS

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

Segon. Sotmetre a informació pública, el present acord i el text del pla d’usos 
pel  termini  de  trenta  dies,  a  fi  que  s’hi  puguin  presentar  al·legacions  i 
reclamacions,  mitjançant  la  inserció  dels  anuncis  corresponents  al  Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, el pla d’usos de l’Equipament Cívic de la Guàrdia 
del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, que ara s’aprova inicialment 
quedarà  aprovat  definitivament  sense necessitat  de  cap tràmit  ulterior,  i  es 
procedirà directament a la publicació i a trametre el mateix a l’Administració de 
l’Estat  (Subdelegació  del  Govern  a  Barcelona)  i  Generalitat  de  Catalunya 
(Departament de Governació i Relacions Institucionals) amb l’acord d’aprovació 
definitiu.

8.0.0 MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL

8.0.1  Aprovar  la  primera  addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona per al manteniment en l’àmbit del Riu Llobregat en el terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts. (CVIA2020000005)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=5939 
corresponent a 20:38:59 h 

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

Expedient  número: CVIA2020000005 Conveni  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
al  manteniment  en  l’àmbit  del  riu  Llobregat  en  el  terme municipal  de  Sant 
Vicenç dels Horts.

Tràmit  relacionat: Aprovar  la  primera  addenda  al  conveni  de  col·laboració 
entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’Àrea  Metropolitana  de 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=5939
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=5939
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Barcelona  per  al  manteniment  en  l’àmbit  del  Riu  Llobregat  en  el  terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Atès que mitjançant acords de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i  del  Ple de l’Ajuntament de Sant  Vicenç dels  Horts  adoptats  en 
sessions de 6 i  15  de d’octubre  de 2020 respectivament,  es  va  aprovar  el  
conveni per al manteniment en l’àmbit del riu Llobregat en el terme municipal 
de Sant Vicenç dels Horts. Atès que el conveni es va signar per les parts en 
data 9 de desembre de 2020 (CVIA2020000005). 

En data de 16 de juliol de 2020 es va signar per part de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i l’AMB i en el marc del Programa d’actuacions en paisatges 
naturals i  urbans (PSG 2016-2019) el  conveni de col·laboració, a subscriure 
entre  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona  per  al  finançament  de  les  obres  del  “Projecte  executiu  de 
recuperació socioambiental  del  camí del  riu Llobregat al  terme municipal de 
Sant Vicenç dels Horts”, inclòs dins de l’actuació “Projecte d’arranjament camí 
paral·lel a la línia d’alta velocitat, del camí del marge dret del Llobregat des de 
la riera de torrelles fins al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló i 1ª 
fase d’adequació de terrenys de forest pública situats a les ribes del Llobregat” 
(CVIA2020000002). 

Vist que la clàusula novena d’aquest conveni estableix que “un cop finalitzades 
les obres, les mateixes seran lliurades als ajuntaments els quals les acceptaran 
i n’assumiran el posterior manteniment”.

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

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

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

Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en els seu apartat tercer  
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d’interès comú, a través dels convenis.
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Atès que l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que els 
convenis que afectin  terceres persones,  els  que comportin  una alteració  de 
l’exercici  de les competències de les administracions,  organismes o entitats 
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així s’estableixi per 
llei  o  per  reglament  només  són  eficaços  si,  un  cop  signats,  són  publicats 
íntegrament  en  els  diaris  o  butlletins  oficials  corresponents  de  les 
administracions implicades.

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

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

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

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

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer.  Aprovar  la  primera  addenda  al  conveni  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
al  manteniment  en l’àmbit  del  Riu Llobregat  en el  terme municipal  de Sant 
Vicenç dels  Horts  fins al  31 de desembre de 2023,  així  com l’ampliació  de 
noves tasques a la zona especificada al plànol annex a l’Addenda del Conveni  
considerada com a espai consolidat (segons la classificació del conveni), tot 
això d’acord amb el text de la minuta del conveni que s’adjunta a l’acord.

Segon.-  Aprovar el compromís de consignació pressupostària per import de 
8.000,00 € per a l’exercici 2023.

Tercer. Facultar al Sr. Miguel Comino Haro, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, 
per tal que en nom i representació de la Corporació signi l’addenda al conveni  
de col·laboració que consta adjunt a l’expedient, d’acord amb les facultats que li 
són reconegudes a l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya .
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Quart.- Notificar aquesta Resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
interessada,  adjuntant-li  amb la  notificació  tres  exemplars  de  l’addenda  del  
conveni  que  s’aprova,  els  quals  hauran  de  ser  retornats  per  l’Àrea 
Metropolitana  de  Barcelona  (AMB)  a  aquest  Ajuntament  degudament 
formalitzats amb les signatures del Gerent de l’AMB, Ramon M. Torra i Xicoy i 
de  la  persona titular  de  la  Secretaria  de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), i demanant-li que enviï a aquest Ajuntament certificació acreditativa del 
corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser adoptat per 
l’òrgan competent, referent a l’acceptació per part de la Corporació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) del text de l’Addenda del conveni en tots els 
seus termes, significant a la citada l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
que,  per  aplicació  del  que  disposa  l’article  112.1  de  la  Llei  26/2010,  de  3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’addenda del conveni no produirà efectes fins a la data de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.

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

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

Setè.-  Comunicar  el  present  acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i  al 
Departament d’Economia.

9.0.0 JOVENTUT I INFÀNCIA

9.0.1 Aprovar el Pla local de joventut municipal 2023 - 2026 de Sant Vicenç 
dels Horts. (PLAN2022000004)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=6515 
corresponent a 20:48:35 h 

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

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=6515
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=6515
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Expedient número: PLAN2022000004 Pla local de joventut municipal 2023 - 
2026 de Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit relacionat: Aprovar el Pla local de joventut municipal 2023 - 2026 de 
Sant Vicenç dels Horts.

Les polítiques generalistes o implícites pensades, dissenyades i implementades 
per les administracions públiques en ocasions no han estat prou eficaces a 
l’hora de resoldre les dificultats i necessitats específiques dels i les joves. Per 
tant,  es  fa  evident  la  necessitat  de  treballar  i  potenciar  unes  polítiques 
públiques  pensades,  destinades  i  protagonitzades  pels  i  per  als  joves:  les 
polítiques  de  joventut.  L’existència  de  polítiques  explícites  de  joventut  són 
necessàries en la mesura que la pròpia condició de jove esdevé un motiu de 
discriminació  en  la  construcció  del  propi  projecte  de vida.  En definitiva,  les 
polítiques  de  joventut  han  de  facilitar  l’accés  als  recursos  socials,  polítics, 
econòmics  i  culturals,  i  promoure  l'aprenentatge  de  les  habilitats  socials 
necessàries, per tal de garantir l’exercici de la plena ciutadania

El Pla Local de Joventut 2023-2026 serà el quart que es confecciona destinat a 
la població jove de Sant Vicenç dels Horts, i igual que la resta de plans duts a 
terme, serà un instrument resultant d’un procés estratègic dirigit a facilitar una 
intervenció transformadora, amb joves i a mig-llarg termini. És per tant una eina 
de planificació estratègica de les polítiques locals de joventut.

L’eina de planificació de les polítiques de joventut al nostre territori és el Pla 
Nacional  de  Joventut  de  Catalunya  2020,  el  qual  es  defineix  com  un  pla 
sectorial de coordinació en l’àmbit de la joventut que té per finalitat assegurar la 
coherència metodològica en l’actuació de les diferents institucions públiques 
que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat amb la legislació de 
règim local.  Es  concep  com l’eina  que  determina  les  línies,  els  eixos  i  els 
objectius  de  les  polítiques  de  joventut  a  Catalunya,  i  estipula  l’aplicació 
preferent per a les administracions públiques de Catalunya, en l’exercici de les 
seves  funcions,  en  tot  allò  que  pugui  tenir  una  afectació  directa  sobre  les 
persones joves.

Vist l’informe de la cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, Acció Social i Drets 
Civils, de data 13 de desembre de 2022, sobre la necessitat de disposar d’un 
Pla Local de Joventut Municipal 2023 – 2026 de Sant Vicenç dels Horts, que 
consta a l’expedient.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

Primer. Aprovar el Pla Local de Joventut Municipal de Sant Vicenç dels Horts 
per el període  2023 – 2026, que consta a l’expedient.
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Segon.  Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat  i  a la Oficina del  Pla Jove de la Diputació de Barcelona i  a les 
entitats juvenils del municipi. 

10.0.0 PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

10.0.1 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x 
Sant  Vicenç,  en  commemoració  any  Nativitat  Yarza  Planas. 
(M2412022000032)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=7371 
corresponent a 21:02:51 h

Abans de sotmetre la  present  proposta a votació,  las senyora  Lidia  Vargas 
González,  regidora no adscrita,  excusa la seva assistència a la  resta de la 
sessió plenària. 

El President posa a votació aquest punt i el Ple per 17 vots a favor de PSC-
SVP (7), JUNTSxSVH-ERC-AM (8), SVCP (2)  i l’abstenció de Cs (2), acorda 
aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els efectes legals. 

Expedient  número:  M2412022000032 Commemoració  any  Nativitat  Yarza 
Planas. 
Tràmit relacionat:  Proposta de ressolució presentada pel grup municipal de 
Junts x Sant Vicenç, en commemoració any Nativitat Yarza Planas.

Nativitat  Yarza  Planas  va  néixer  a  Valladolid  l’any  1872.  El  1876  es  van 
desplaçar  a  Barcelona  amb la  família.  El  1905  Yarza  va  cursar  estudis  de 
mestra a Osca i el 1906 va començar a exercir de mestra a diversos municipis  
com:  Santa  Margarida  de  Montbui,  Pontons,  Vilada,  Malla,  Saderra  (Orís), 
Vilanova del Camí, Igualada, Gandesa, Cabrera de Mar, Candasnos (Aragó) i 
finalment, el 1930, va ser nomenada mestra en propietat de l’escola de Bellprat 
(Anoia). 

Afiliada  al  Partit  Republicà  Radical  Socialista,  va  ser  membre  de  la  Junta 
Directiva  del  Centre  Radical  Socialista  del  Districte  IX  de  Barcelona  i  va 
participar en la creació del Centre Radical Socialista de Bellprat. Va ser també 
una de les fundadores de la Associació Femenina Republicana Victoria Kent a 
Barcelona (1931), l’objectiu de la qual era animar les dones a col·laborar amb 
la República.

A finals de 1933, la Nativitat Yarza va abandonar el Partit Republicà Radical 
Socialista i es va afiliar en Esquerra Republicana de Catalunya. Va encapçalar  
la candidatura a les eleccions municipals a Bellprat al gener de 1934, en les 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=7371
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=7371
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quals va ser triada alcaldessa el 14 de gener, i va ser nomenada la primera 
alcaldessa de Catalunya i de tot l’Estat espanyol triada per sufragi universal. A 
l’estiu del mateix any va ser traslladada a la plaça de mestra de La Pobla de 
Claramunt, municipi on va residir fins a l'inici de la guerra civil. El mes d’octubre  
del mateix any va ser cessada d’alcaldessa.

Durant la Guerra Civil, amb 63 anys, es va allistar i això la va portar a Aragó, va  
participar en la columna Barrio del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Més 
tard, es va traslladar a Barcelona per integrar-se com a mestra del Consell de 
l’Escola Nova Unificada. 

Després de la guerra es va exiliar a França i el 1940 la Comissió depuradora de 
Magisteri la va donar de baixa com a mestra. Va morir a Tolosa de Llenguadoc 
(França) el 1960, exiliada, pobra i sola. 

Enguany, l’Institut Català de les Dones commemora el 150é aniversari del seu 
naixement. El nom de Nativitat Yarza Planas ha estat oblidat durant dècades. 
Però ara es rescata la seva memòria amb la celebració de l’Any Yarza. 

Aquesta commemoració vol donar reconeixement a la dona, miliciana, mestra i 
política Nativitat Yarza Planas, la primera alcaldessa elegida democràticament 
de Catalunya i l’Estat Espanyol i dona que va ser depurada, com tantes altres,  
pel regim franquista que es va veure obligada a marxar a l’exili,  d’on no va 
poder tornar mai.

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.-  Adherir-se a l’Any Nativitat Yarza Planas que commemora aquest 
2022 l’Institut Català de les Dones omplint el formulari web següent: 

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/activitats/commemoracions/commemoracion
s-2022/nativitat-yarza-planas/formulari-dadhesio/

SEGON.- Proposar a la comissió de nomenclàtor  posar el  nom de Nativitat 
Yarza Planas a un carrer, plaça, espai públic o espai municipal.

TERCER.-  Fer una revisió del nomenclàtor per tal de corregir el possible biaix  
de gènere que s’estigui donant per tal  d’equiparar el nombre de lloc públics 
amb noms d’homes al nom de dones. 

QUART.- Realitzar una campanya per donar a conèixer la figura de Nativitat 
Yarza i d’altres dones del municipi que van tenir un paper rellevant durant la 
República per visibilitzar totes les aportacions que van realitzar moltes dones 
durant aquest període de la història.
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CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a les entitats de dones i feministes del 
municipi i a l’Institut Català de les Dones.

10.0.2 Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x 
Sant  Vicenç  i  Sant  Vicenç  en  Comú-Podem,  de  suport  a  la  iniciativa 
legislativa  popular  (ILP)  del  moviment  #REGULARIZACIÓNYA  per  a  la 
regularització  extraordinària  de  persones  migrants  a  l’estat  espanyol. 
(M2412022000033)

https://mediateca.svh.cat/watch?
id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=8086 
corresponent a 21:14:46 h

El  President  posa  a  votació  aquest  punt  i  el  Ple  per  10  vots  a  favor  de 
JUNTSxSVH-ERC-AM (8) i SVCP (2), l’abstenció de PSC-SVP (7) i els vots en 
contra de Cs (2), acorda aprovar la proposta de resolució transcrita a tots els 
efectes legals. 

Expedient  número:  M2412022000033 De  suport  a  la  inciativa  legislativa 
popular  (ILP)  del  moviment  #REGULARIZACIÓNYA  per  a  la  regularització 
extraordinària de persones migrants a l’estat espanyol . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Junts x Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú-Podem, de suport a la iniciativa 
legislativa  popular  (ILP)  del  moviment  #REGULARIZACIÓNYA  per  a  la 
regularització extraordinària de persones migrants a l’estat espanyol.

Exposició de motius:

D’acord amb les estimacions més recents, a l’Estat espanyol hi viuen 500.000 
persones migrants en condició administrativa irregular, de les quals una tercera 
part serien menors d’edat.

El sistema d’accés a la residencia contemplat a la LO 4/2000, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya o la seva integració social, més coneguda 
com a llei  d’estrangeria.  Resulta  insuficient,  limitat  i  no s’ajusta a la  realitat 
actual  de  les  persones migrants  que viuen  i  treballen  en territori  de  l’Estat 
espanyol. Això degut a que, per una banda, els criteris d’accés a la residencia  
son altament restrictius, y per altra, el procediment administratiu implementat es 
lent,  burocràtic  i  conta amb un elevat  marge de discrecionalitat  a  l’hora de 
concedir les autoritzacions o la seva renovació.

Aquesta  dinàmica  genera  una  espiral  de  vulnerabilitat,  desinformació  i 
desprotecció  que  augmenta  l’exclusió  social  i  impacta  en  el  conjunt  de  la 
societat.  Per  tant  considerem  imprescindible  trobar  mecanismes  que 

https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=8086
https://mediateca.svh.cat/watch?id=YTljN2ViZTQtOTVjMS00NWExLWI4OTEtMGYzZDkxZTAwODg0&start=8086
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garanteixin que aquestes persones puguin sortir de la situació d’invisibilitat a 
conseqüència del seu estatus migratori irregular. 

Raons que justifiquen una regularització extraordinària.

En primer  lloc,  el  respecte  als  drets  fonamentals  de  cada  ésser  humà.  La 
irregularitat suposa una condemna a la explotació laboral, la invisibilitat davant 
les institucions i la des protecció legal.  

En segon lloc, l’existència de prop de mig milió de persones fora del radar de 
les institucions i  de la planificació dels serveis públics,  suposa un dèficit  de 
governança pública que és urgent corregir. 

Finalment, la pèrdua d’una gran aportació econòmica i fiscal per al conjunt de la 
societat.  Per una banda, la irregularitat  impedeix a molts migrants contribuir 
dignament amb capacitats que son essencials per al sosteniment de la societat,  
abocant-los  a  l’economia  submergida.  Una  regularització   afloraria  d’una 
manera ràpida i eficient el gran potencial dels seus impostos directes i de les 
contribucions d’empleats i empleadors al sistema de Seguretat Social. 

La política migratòria no pot seguir escindida de la realitat socioeconòmica i de 
totes les persones que la componen i construeixen dia a dia. 
La regularització extraordinària permetrà visibilitzar la totalitat  de la població 
migrant resident a l’Estat espanyol. Compensar les desigualtats que presenten 
com a punt de partida, i a la vegada, garantir els drets laborals en condicions 
d’igualtat, reduint les situacions d’abús i explotació.

Un mecanisme habitual en molts països, també a España.

Aquest  mecanisme  de  regularització  extraordinària  ha  estat  utilitzat  per  un 
important  número de països.  Només a la  Unió Europea,  entre 1996 i  2008 
s’han  realitzat  43  regularitzacions  en  17  estats  membres.  Les  més  recents 
s’han  realitzat  a  Portugal  i  Itàlia,  durant  l’any  2022  en  plena  pandèmia  de 
COVID-19. Una resposta recolzada pel Relator Especial per al drets humans 
dels migrants de les Nacions Unides. 

A l’Estat espanyol, s’han produït sis processos de regularització des de 1978. 
Quatre processos sota govern del Partit Socialista i dos sota govern del Partit  
Popular. 

Una  proposta  subjecta  a  la  llei  i  coherent  amb  els  compromisos 
internacionals.

Aquesta  proposta  es  limita  a  modificar  en  un  article  únic,  la  disposició 
transitòria  primera  de  la  LO  4/2000.  Aquesta  disposició  transitòria  no  te 
naturalesa orgànica i per tant pot ser modificada per una Iniciativa legislativa 
Popular. 
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La disposició transitòria original ordenava al Govern establir un procediment per 
a una regularització extraordinària, traduïda en el Reial Decret 239/2000.          

La proposta de modificació, manté el redactat original mantenint el seu caràcter 
transitori  i  instant  al  Govern  espanyola  realitzar  un  nou  procediment  de 
regularització extraordinària i només en modifica les  dates.

Finalment,  convé destacar que, tot  i  que tradicionalment les regularitzacions 
extraordinàries  s’han  produït  en  motiu  de  canvis  normatius,  no  hi  ha  cap 
precepte legal que impedeixi una regularització per altres motius. 

A més, aquesta proposta està molt lligada a acords i iniciatives internacionals 
als que l’Estat espanyol s’ha compromès. Aquests inclouen l’Agenda 2030 per 
al  Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, concretament el seu 
objectiu 10, el Pacte Mundial per una migració segura, ordenada i regular. A 
més del Pacte Europeu sobre la migració i l’asil.   

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.- Donar suport a la campanya de la Iniciativa Legislativa Popular  del 
moviment de persones migrants “RegularizaciónYa”,  per a una regularització 
extraordinària de persones migrants a l’Estat espanyol. 

SEGON.- Donar suport al següent text articulat de la proposició de llei. 

LLEI  PER  LA  QUE  S’ESTABLEIX  UNA  REGULARITZACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA  PER  A  PERSONES  ESTRANGERES  EN  SITUACIÓ 
ADMINISTRATIVA IRREGULAR 

Article únic: Modificació de la disposició transitòria primera de la LO 4/2000, 
d’11  de gener,  sobre  drets  i  llibertats  dels  estrangers  a  Espanya  i  la  seva 
integració social. Amb la redacció següent: 

“Disposició  transitòria  primera.  Regularització  d’estrangers  que  es  trobin  a  
Espanya. 

El Govern, mitjançant Reial  Decret,  establirà, en un termini  de 6 mesos, un  
procediment per la regularització dels estrangers que es trobin en territori de  
l’Estat espanyol abans del dia 1 de novembre de 2021”.

TERCER.- Traslladar l’Acord Plenari al moviment “RegularizaciónYA”         

QUART.-  Traslladar l’Acord Plenari a la Presidència del Congrés dels Diputats 

CINQUÈ.- Traslladar l’Acord Plenari a la Federació de Municipis de Catalunya 
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(FMC) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), sol·licitant que el facin 
extensible als ajuntaments convidant-los a sumar-se a la campanya. 

10.0.3 Proposta de resolució presentada pels grups municipals de Sant 
Vicenç  en  Comú-Podem  i  PSC-Sant  Vicenç  en  Positiu  de  promoció  i 
implementació municipal del projecte VIOPET. (M2412022000030)

La present proposta de resolució passa a ser declaració institucional i es fa la  
corresponent lectura a l’inici del plenari. 

11.0.0 PROPOSTES D’URGÈNCIA

12.0.0 PRECS I PREGUNTES

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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