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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 23 DE FEBRER DE
2022
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Identificació de la sessió:
Núm. PLE2022000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 23 de febrer de 2022
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 21:15 h
Lloc: Sala de Plens
https://www.youtube.com/watch?v=9f-rEqI0j2Q
Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple, sota la presidència de
l’Il·lma. Sra. Alcaldessa
 Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa-Presidenta, Regidora de Recursos
Humans, Comunicació i Imatge, Urbanisme, Habitatge i Benestar Social. Grup
Municipal ERC.
 Sr. Josep Marti i Cano, primer Tinent d'Alcaldia, Regidor de Serveis Municipals i
Via Pública, Esports, Educació i Seguretat Ciutadana. Grup Municipal ERC.
 Sra. Sílvia Oliveras i Giralt, tercera Tinent d'Alcaldia, Regidora de Participació
Ciutadana, Turisme i Comerç i Igualtat. Grup Municipal ERC.
 Sr. Jordi Palma i Sànchez, Regidor d'Administració i Cultura. Grup Municipal ERC.
 Sra. Gisela Pascual i Muñoz, quarta Tinent d'Alcaldia. Regidora de Medi Ambient i
Joventut. Grup Municipal ERC.
 Sra. Míriam Rubio i Molina, segona Tinent d'Alcaldia, Regidora d'Hisenda, Gent
Gran i Salut. Grup Municipal PSC.
 Sra. Isabel Pérez i Estrada, Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació. Grup
Municipal PSC.
 Sra. M. del Carmen Jiménez i Fernández, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Eulalia Sarda i Bonvehi, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Gina Serra i Insua. Grup Municipal SVC eC.
Han excusat la seva presència:
 Silvia Vila Lopez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
Assisteix com a Secretari el Sr. Manel Martínez i Mira i com a Interventor accidental el
Sr. Antoni Coll i Giménez
ORDRE DEL DIA
Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari accidental ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es
pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
La Sra. Alcaldessa dóna la benvinguda als regidors i les regidores, al Secretari, a l’Interventor, al
públic assistent i a tothom qui segueix la sessió des del canal de Youtube de l’Ajuntament i
s’obre la sessió del Ple ordinari del mes de febrer de 2022.
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1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de 26 de gener de 2022
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
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A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció
Grup Municipal JUNTS x SVC.
2.- DESPATX D'OFICI
No hi ha hagut intervencions en aquest punt.
3.- ALCALDIA- PRESIDÈNCIA
3.1.- Per indicacions de la Presidència el Secretari procedeix a la lectura dels següents
acords
Assumpte
MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ENS I ÒRGANS
COL·LEGIATS
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019, va
nomenar els representants municipals dels òrgans col·legiats de les entitats
supramunicipals de les quals en forma part l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix
l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 d’agost de 2019, va designar els
representants de la Corporació a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i al
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 24 de febrer de 2021, va nomenar el
representant de la Corporació a la Xarxa Intermunicipal de Mobilitat Verda.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 24 de novembre de 2021, va nomenar els
representants de la Corporació a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de desembre de 2021, va prendre raó
de la renúncia al càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament dels Sr. En Joan Baptista
Costa i Blázquez, el qual havia pres possessió del càrrec en la sessió constitutiva del
Ple de 15 de juny de 2019, com a integrant de la candidatura presentada per Sant
Vicenç de Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG).
Atès que expedida per la Junta Electoral Central la credencial acreditativa de la
condició de regidora electa a favor de la candidata Sra. Na Gina Serra i Insua, prèvia
la renúncia anticipada del candidat Sr. En Joan Baptista Costa i Blázquez, integrant de
la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions locals de 26 de maig de
2019, per Sant Vicenç de Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG),
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aquella va prendre possessió del càrrec de regidora en la sessió ordinària del Ple de
26 de gener de 2022.
Com a conseqüència dels fets esmentats i de la delegació de la regidoria
d’Ensenyament al regidor Sr En Josep Martí i Cano, efectuada mitjançant Decret
d’Alcaldia 2022LLDC000060 de 20 de gener de 2022, procedeix nomenar nous
representants de la Corporació a diversos ens i òrgans col·legiats.
Per tot això que,
S’ACORDA
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PRIMER.- Designar membre del Consell Escolar Municipal la regidora Sra. Na Gina
Serra i Insua.
Amb aquesta designació, el Consell Escolar Municipal quedarà integrat pels següents
membres:
Presidenta: Sra. N’Adriana Delgado i Herreros
Membres:
- Sra. Na Gisela Pascual i Muñoz (ERC-AM)
- Sr. En Daniel Mauriz i Vidal (Junts)
- Suplent: Sra. Na. Carme Jiménez i Fernández (Junts)
- Sra. Na Míriam Rubio i Molina (PSC-CP)
- Sra. Na Gina Serra i Insua (SVCeC-ECG)
SEGON.- Designar representant dels Consells Escolars el regidor Sr. En Josep Martí i
Cano.
TERCER.- Designar representant de l’Ajuntament a la Comissió de garanties
d’admissió per al curs escolar el regidor Sr. En Josep Martí i Cano.
QUART.- La resta de representants de l’Ajuntament a ens i òrgans col·legiats
continuen essent els mateixos que es recollien als acords de Ple de 4 de juliol de
2019, de 28 d’agost de 2019, de 24 de febrer de 2021 i de 24 de novembre de 2021.
CINQUÈ.- Comunicar als ens i òrgans col·legiats aquest acord de nomenament.
SISÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies, això és arrel de la substitució del regidor Joan Baptista Costa per la regidora
Gina Serra, en aquest cas al Consell Escolar Municipal.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC
3.2.- El Secretari, per indicacions de la Presidència, procedeix a la lectura dels
següents acords
Assumpte
MODIFICACIÓ
PERMANENT

DE

LA

COMPOSICIÓ

DE

LA

COMISSIÓ

INFORMATIVA
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Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019, va
aprovar la creació i composició de la Comissió Informativa de caràcter permanent.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de desembre de 2021, va prendre raó
de la renúncia al càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament dels Sr. En Joan Baptista
Costa i Blázquez, el qual havia pres possessió del càrrec en la sessió constitutiva del
Ple de 15 de juny de 2019, com a integrant de la candidatura presentada per Sant
Vicenç de Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG).
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Atès que expedida per la Junta Electoral Central la credencial acreditativa de la
condició de regidora electa a favor de la candidata Sra. Na Gina Serra i Insua, prèvia
la renúncia anticipada del candidat Sr. En Joan Baptista Costa i Blázquez, integrant de
la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions locals de 26 de maig de
2019, per Sant Vicenç de Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG),
aquella va prendre possessió del càrrec de regidora en la sessió ordinària del Ple de
26 de gener de 2022.
Atès que l’article 60.5 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, estableix que les
Comissions estan integrades pels membres que designin els diferents grups polítics
que formen part de la Corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'art. 58.3.
Per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER.- Modificar la composició de la Comissió Informativa de caràcter permanent,
quedant formada de la manera següent:
Presidenta: Sra. N’Adriana Delgado i Herreros
Vocals
Titulars:
Sr. En Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM)
Sr. En Daniel Mauriz i Vidal (JUNTS)
Sra. Na Míriam Rubio i Molina (PSC-CP)
Sra. Na Gina Serra i Insúa (SVCeC-ECG)
Suplents:
Sra. Na Sílvia Oliveras i Giralt (ERC-AM)
Sra. Na Carme Jiménez i Fernández (JUNTS)
Sr. N’Antoni Calveras i Fugaroles (JUNTS)
Sra. N’Isabel Pérez i Estrada (PSC-CP)
Secretari: el Secretari de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.
SEGON.- Comunicar aquest acord als i les portaveus dels diferents grups polítics
municipals d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al portal de
Transparència d’aquest Ajuntament.
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Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
El mateix, en aquest cas amb la Comissió Informativa Permanent”.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC
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La Regidora de Sant Vicenç en Comú demana la paraula.
Sra. Serra:
“Degut als comentaris que hi ha hagut volia fer un comentari: nosaltres, encara que estem a
l’oposició seguim recolzant el govern que hi ha, i això que quedi clar. Jo tinc un altre feina, no
puc estar en aquest govern però no tinc res en contra del govern i segueixo recolzant al 100%
el govern que hi ha.
I nosaltres seguirem estan a l’oposició... nosaltres estem a govern per estar a l’oposició però el
nostre vot, el nostre recolzament segueix sent al 100% a aquest govern encara que estem a
l’oposició hi seguirem votant el que sigui possible a favor els actes i moviments que pugui
haver.
Vull que quedi clar”
Sra. Delgado:
“D’acord. Gràcies”
3.3.- Per indicacions de la Presidència el Secretari procedeix a la lectura dels següents
acords
Assumpte
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019, va
aprovar la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de desembre de 2021, va prendre raó
de la renúncia al càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament dels Sr. En Joan Baptista
Costa i Blázquez, el qual havia pres possessió del càrrec en la sessió constitutiva del
Ple de 15 de juny de 2019, com a integrant de la candidatura presentada per Sant
Vicenç de Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG).
Atès que expedida per la Junta Electoral Central la credencial acreditativa de la
condició de regidora electa a favor de la candidata Sra. Na Gina Serra i Insua, prèvia
la renúncia anticipada del candidat Sr. En Joan Baptista Costa i Blázquez, integrant de
la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions locals de 26 de maig de
2019, per Sant Vicenç de Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG),
aquella va prendre possessió del càrrec de regidora en la sessió ordinària del Ple de
26 de gener de 2022.
Atès que l’article 60.5 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, estableix que les
Comissions estan integrades pels membres que designin els diferents grups polítics
que formen part de la Corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'art. 58.3.
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Per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER.- Modificar la composició de la Comissió Especial de Comptes, quedant
formada de la següent manera:
Presidenta: Sra. N’Adriana Delgado i Herreros, essent substituïda en cas
d’absència per la Sra. Na Míriam Rubio i Molina, Segona Tinent d’Alcaldia i
regidora d’Hisenda, Gent gran i Salut.
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Vocals
Titulars:
Sr. En Jordi Palma i Sánchez (ERC-AM)
Sr. En Daniel Mauriz i Vidal (JUNTS)
Sra. Na Míriam Rubio i Molina (PSC-CP)
Sra. Na Gina Serra i Insúa (SVCeC-ECG)
Suplents:
Sra. Na Sílvia Oliveras i Giralt (ERC-AM)
Sra. Na Carme Jiménez i Fernández (JUNTS)
Sr. N’Antoni Calveras i Fugaroles (JUNTS)
Sra. N’Isabel Pérez i Estrada (PSC-CP)
Interventor: l’Interventor de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.
Secretari: el Secretari de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.
SEGON.- Mantenen la seva vigència la resta d’acords del Ple de 4 de juliol de 2019
relatius a la Comissió Especial de Comptes, en tots els aspectes no modificats
expressament pels present dictamen.
TERCER.- Comunicar aquest acord als i les portaveus dels diferents grups polítics
municipals d’aquest Ajuntament.
QUART.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al portal de
Transparència d’aquest Ajuntament.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
En aquest cas la Comissió Especial de Comptes.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC
3.4.- El Secretari, per indicacions de la Presidència, procedeix a la lectura dels
següents acords
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Assumpte
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE CASTELLET EN COMÚ – EN COMÚ GUANYEM
L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 22.2.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, dona compte
al Ple de:
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Vist que l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local determina que als efectes de l’actuació corporativa els
membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, i en el mateix
sentit es regula a l’article 50.1 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 que
determina que, per al millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el
ple pot acordar la creació de grups municipals.
Vist que el Ple en sessió de extraordinària de 4 de juliol de 2019 es va donar per
assabentat de la constitució i determinació dels quatre grups polítics municipals i de
llurs portaveus com a resultat de les eleccions del 26 de maig de 2019, corresponents
a les llistes electorals: grup polític municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal (ERC-AM); grup polític municipal de Junts per Sant Vicenç de
Castellet (Junts); grup polític municipal del Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-CP) i grup polític municipal de Sant Vicenç de Castellet
En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG).
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de desembre de 2021, va prendre raó
de la renúncia al càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament dels Sr. En Joan Baptista
Costa i Blázquez, el qual havia pres possessió del càrrec en la sessió constitutiva del
Ple de 15 de juny de 2019, com a integrant de la candidatura presentada per Sant
Vicenç de Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG).
Atès que expedida per la Junta Electoral Central la credencial acreditativa de la
condició de regidora electa a favor de la candidata Sra. Na Gina Serra i Insua, prèvia
la renúncia anticipada del candidat Sr. En Joan Baptista Costa i Blázquez, integrant de
la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions locals de 26 de maig de
2019, per Sant Vicenç de Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG),
aquella va prendre possessió del càrrec de regidora en la sessió ordinària del Ple de
26 de gener de 2022.
Vist l’escrit de 26 de gener de 2022, pel qual la Sra. Na Gina Serra i Insua declara la
seva voluntat expressa de pertànyer al grup polític municipal de Sant Vicenç de
Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG) i d’esdevenir-ne la seva
portaveu.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, amb el dictamen previ de la comissió
informativa,
ES DÓNA PER ASSABENTAT:
PRIMER.- De la modificació de la composició del grup polític municipal de Sant Vicenç
de Castellet En Comú-En Comú Guanyem (SVCeC-ECG) com a conseqüència del
cessament per renúncia del regidor Sr. En Joan Baptista i Costa i la presa de
possessió i declaració de pertinença de la regidora Sra. Na Gina Serra i Insua.
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Aquest grup polític municipal està composat per un membre de dret, igual al nombre
de regidors/es obtingut per Sant Vicenç de Castellet En Comú-En Comú Guanyem
(SVCeC-ECG) en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019:
-

Nom del titular: Sra. Na Gina Serra i Insua
Portaveu titular: Sra. Na Gina Serra i Insua

SEGON.- La resta dels tres grups polítics municipals continuen amb la mateixa
composició que es recollia a l’acord del Ple de 4 de juliol de 2019.
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TERCER.- Comunicar aquesta presa de raó a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria, a
la Intervenció i a la Tresoreria municipals, així com a totes les àrees municipals
mitjançant la publicació al portal web municipal per al seu coneixement.
QUART.- Notificar aquesta presa de raó als/a les portaveus dels diferents grups
polítics municipals d’aquest Ajuntament.

Donar compte no susceptible de votació
3.5.- Per indicacions de la Presidència el Secretari procedeix a la lectura dels següents
acords
Assumpte
ELECCIÓ DE LA JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA DE SANT VICENÇ DE
CASTELLET
Atès que, mitjançant registre d’entrada E2021012357 de data 29 de novembre de
2021, s’ha tramès a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet certificat de l’acord
adoptat per la Comissió de Govern de la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en data 16 de novembre de 2021. Considerant que en
l’esmentat acord s’estableix la propera finalització del termini de quatre anys per al
qual va ser nomenada l’actual Jutgessa de pau substituta de Sant Vicenç de Castellet.
Vist l’expedient tramitat per a l’elecció de la Jutgessa de Pau substituta, tramitat per la
Secretaria de l’Ajuntament.
Atès que en el termini de presentació de candidatures, de quinze dies hàbils comptats
a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte relatiu a la convocatòria pública i bases
per a l’elecció del Jutge/essa de pau substitut/a de Sant Vicenç de Castellet en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, s’han presentat les següents candidates:
-

Sra. Na Dolores Botines Piñol
Sra. Na Rosa Maria Moratonas Ponsa

Vist que aquestes persones compleixen els requisits establerts en el Reglament
3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau.
Considerant que l'article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau
estableix que "de conformitat amb allò que disposa l'article 101.2 de la Llei Orgànica
del Poder Judicial, l'elecció del jutge de pau i del seu substitut s'efectuarà pel Ple de
l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000002

Codi Segur de Verificació: 0479c189-4a8b-4b65-94e0-a10ca40a0a8e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50548851
Data Impressió: 01/04/2022 12:25:43
Pàgina 9 de 68

SIGNATURES

1.- desenvolupament, 01/04/2022 12:22
2.- desenvolupament. APROVAT

persones que, reunint les condicions legals, així ho demanin”. En el supòsit que no
s’obtingués la majoria absoluta del Ple qui decidirà serà la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia, la qual decidirà quina persona ocuparà el càrrec de Jutgessa de
Pau entre les candidatures que s’hagi presentat dins del termini.
És per això que es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Sotmetre a votació del Ple l’elecció de la Jutgessa de Pau substituta de
Sant Vicenç de Castellet, entre les següents candidatures presentades en termini:
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-

Sra. Na Dolores Botines Piñol
Sra. Na Rosa Maria Moratonas Ponsa

Es sotmet a votació del Ple l’elecció de la Jutgessa de Pau substituta, essent el
resultat de la votació el següent:
Vots a favor de la Sra. Botines
Sra. M. Del Carmen Jiménez i Fernández,
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal
JUNTS x SVC.

Vots a favor de la Sra. Moratonas
Sra. Adriana Delgado i Herreros, AlcaldessaPresidenta. Grup Municipal ERC.
Sr. Josep Marti i Cano, primer Tinent
d’Alcaldia. Grup Municipal ERC.
Sra. Sílvia Oliveras i Giralt, tercera Tinent
d’Alcaldia. Grup Municipal ERC.
Sr. Jordi Palma i Sànchez. Grup Municipal
ERC.
Sra. Gisela Pascual i Muñoz, quarta Tinent
d'Alcaldia. Grup Municipal ERC.
Sra. Míriam Rubio i Molina, segona Tinent
d’Alcaldia. Grup Municipal PSC.
Sra. Isabel Perez i Estrada. Grup Municipal
PSC.
Sr. Gina Serra i Insua. Grup Municipal SVC
eC.
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Grup
Municipal JUNTS x SVC.
Sra. Eulalia Sarda i Bonvehi, Grup Municipal
JUNTS x SVC.

La candidata que obté la majoria absoluta dels vots dels membres de la Corporació és
la Sra. Na Rosa Moratonas Ponsa
SEGON.- Trametre la proposta que obtingui el vot favorable de la majoria absoluta
dels membres del Ple de l’Ajuntament als organismes competents i a les persones que
tinguin la condició d’interessades.
Sra. Delgado:
“Correcte, com deia el Sr. Secretari tenim dues persones proposades, passarem a votar a
cadascuna d’elles i serà escollida la Jutgessa de Pau substituta a aquella persona que
aconsegueixi més vots tal i com vam quedar en la Comissió Informativa.”
El portaveu de Junts demana la paraula
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Sr. Mauriz:
“Si, el nostre sentit del vot, quan ara es produeixi, serà repartir-lo entre les dues persones
perquè considerem des del grup municipal que totes dues són dues persones vàlides i
capacitades per ocupar aquest lloc.”
Sra. Delgado:
“D’acord, doncs passem a votació.”
En primer lloc en procedeix a votar la candidatura de la Sra. Botines:
Sra. M. Del Carmen Jiménez i Fernàndez, Grup Municipal JUNTS x SVC.
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal JUNTS x SVC
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A continuació es vota la candidatura de la Sra. Moratonas:
Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa-Presidenta. Grup Municipal ERC.
Sr. Josep Marti i Cano, primer Tinent d’Alcaldia. Grup Municipal ERC.
Sra. Sílvia Oliveras i Giralt, tercera Tinent d’Alcaldia. Grup Municipal ERC.
Sr. Jordi Palma i Sànchez. Grup Municipal ERC.
Sra. Gisela Pascual i Muñoz, quarta Tinent d'Alcaldia. Grup Municipal ERC.
Sra. Míriam Rubio i Molina, segona Tinent d’Alcaldia. Grup Municipal PSC.
Sra. Isabel Pérez i Estrada. Grup Municipal PSC.
Sr. Gina Serra i Insua. Grup Municipal SVC eC.
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Grup Municipal JUNTS x SVC.
Sra. Eulalia Sarda i Bonvehi, Grup Municipal JUNTS x SVC.
Sra. Delgado:
“Segons les votacions ha estat escollida la Sra. Moratonas Ponsa com a Jutgessa de Pau
substituta de Sant Vicenç de Castellet.”
4.- REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS, COMUNICACIÓ I IMATGE, URBANISME
I HABITATGE
4.1.- El Secretari, per indicacions de la Presidència, procedeix a la lectura dels
següents acords
Assumpte
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONTRUCCIÓ D’UN TRAM DE
COL·LECTOR I SOBREEIXIDOR AL SECTOR INDUSTRIAL CASTELLET DINS DEL
TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Antecedents
1. El febrer de 2012 es redacta el Pla Director de Clavegueram de Sant Vicenç de
Castellet amb un doble objectiu: conèixer la situació de la xarxa de clavegueram
(traçat, diàmetres, funcionament hidràulic, estat de conservació, abocaments
existents, etc), i proposar les actuacions pertinents per tal de solucionar els
problemes detectats i així garantir el correcte funcionament de la xarxa.
2. El Pla Director de Clavegueram identifica l’actuació codificada com F1-ABO-05
que té per objectiu la “eliminació d’un abocament directe al medi, al riu Llobregat,
provinent del sector industrial Castellet, sota la carretera C-55”. Per tal de resoldre
aquest abocament l’actuació planteja l’execució d’una nova canonada que
connecti les aigües residuals al col·lector en alta que transcorre pel marge dret del
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riu Llobregat, així com una canonada que aboqui les aigües sobreeixides a la llera
del riu.
3. L’àmbit del projecte es centra en la resolució d’un problema existent d’abocament
al medi. En aquest sentit es proposa la realització d’una cambra sobreeixidor a i
una canonada de connexió al col·lector en alta. D’aquesta manera, en temps sec
les aigües residuals son vehiculades cap al col·lector en alta i d’aquí a la EDAR
corresponent en que les aigües reben el tractament necessari previ al seu retorn
al medi natura, mentre que en episodis de pluja, a partir d’una determinada dilució
les aigües sobreeixides son abocades directament a la llera.
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4. El projecte ha estat redactat pel Sr/a DBA, Enginyer/a de camins, canals i ports a
petició de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona presentat en data 28 de setembre de 2020.
5. L’Enginyera municipal emet informe en data 17 de gener de 2022, que conclou el
següent:
“I.
En relació al contingut del projecte, i d’acord amb el que estableix l’article 233
de la Llei 9/2017, i tal i com s’ha exposat en anterioritat, el contingut del
projecte es considera adequat per la correcta comprensió i execució del
projecte i a més, dóna compliment amb el contingut mínim d’acord amb la
legislació vigent en matèria de contractació, que estableix la Llei 9/2017.
En relació a la valoració de la correcta ponderació dels amidaments i preus, val
a dir, que l’Ajuntament únicament disposa de la documentació en suport digital
no editable. Aquest fet fa que no es puguin comprovar amb precisió els
amidaments i conseqüentment no es pugui comprovar cadascuna de les
partides que formen el projecte.
En aquest sentit, els amidaments i per tant el pressupost, no es poden
comprovar en detall, i malgrat es pot afirmar que el projecte dóna compliment a
l’apartat 1.d de l’article 233 de la Llei 9/17, la tècnica que subscriu el present
informe no pot informar sobre la completa idoneïtat d’aquests, i per tant,
queden exclosos de les conclusions del present informe.
Finalment, val a dir que el pressupost d’execució per contracte establert en el
projecte és de 77.234,00 € IVA inclòs.
II.
Atès a tot el que s’ha exposat en el present informe, en especial pel que fa al
contingut del projecte i a la seva idoneïtat, a tenor que es tracta del “Projecte de
construcció d’un tram de col·lector i sobreeixidor al sector industrial Castellet”,
del municipi de Sant Vicenç de Castellet redactat per l’enginyer de camins,
canals i ports, contractat per la Diputació de Barcelona, es proposa informar
FAVORABLEMENT d’acord amb tot l’exposat en el present informe.”
Fonaments de dret
1. L'article 37 del Decret 179/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya en relació a la tramitació dels projectes d'
obra ordinària, segons estableix l’article 234.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
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d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, s’haurà d’ajustar al procediment següent:
a) Acord d’aprovació inicial.
b) Informació pública i notificació individual, si s’escau.
c) Aprovació definitiva.
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2. La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals
es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Simultàniament, s’ha de
sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho
exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti, i s’ha de
notificar individualment a les persones directament afectades que figurin en la
relació a què es refereix l’article 31 d’aquest Reglament. Els plànols i documents
sotmesos al tràmit d’informació pública són diligenciats pel secretari de la
corporació, i hi ha de constar que han estat aprovats inicialment per aquesta.. El
termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat
del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a
l’acabament d’aquell.
3. L’article 48b) del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística estableix com a excepció a l’aprovació
d’un projecte d’actuació específica les instal·lacions soterrades de connexió de les
obres implantades legalment a les xarxes de subministrament de serveis en sol no
urbanitzable.
4. L’article 59b) del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística estableix que és preceptiu l’informe de la
comissió territorial d’urbanisme les actuacions en què, d’acord amb els apartats 1 i
2 de l’article 48, no és exigible l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació
específica per obtenir llicència urbanística.
5. La competència per l’aprovació dels presents acords, es competència del Ple de
l’Ajuntament, per a la falta de consignació pressupostària suficient i adequada, i
en virtut del que estableixen els l’article 22, apartat ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, en
concordança amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,, apartat
o), pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Per tot això que,
S’ACORDA
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, el projecte de construcció d’un tram de col·lector
i sobreeixidor al sector industrial Castellet que es composa de memòria, estudi de
seguretat i salut, control de qualitat, plecs de condicions, pressupost i plànols, valorat
amb un pressupost d'execució material de 52.152,51€ i pressupost d'execució per
contracte amb IVA inclòs de 77.234€, redactat pel Sr/a. DBA, Enginyer/a de camins,
canals i ports de data 28 de setembre del 2020.
SEGON.- DONAR al projecte aprovat inicialment el tràmit preceptiu d’exposició al
públic un termini de trenta dies, de conformitat amb el que estableixen els articles 37
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del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i l’article 235.2, del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en cas que es presentin al·legacions aquestes hauran de ser
resoltes de manera expressa, si no se’n formulen es procedirà a l’aprovació definitiva
del projecte.
TERCER.- PUBLICAR el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler anuncis municipal i a la pàgina web
municipal.
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QUART.- SOL.LICITAR informe preceptiu relatiu a la viabilitat del projecte a l’Agència
Catalana de l’Aigua i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
CINQUÈ.- NOTIFICAR de forma reglamentària, els precedents acords, de conformitat
amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
SISÈ.- FACULTAR la senyora Alcaldessa- Presidenta o persona que legalment el
substitueixi en l’exercici del càrrec, per de dur a terme l’efectivitat dels precedents
acords.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
Parlem d’un dels cinc col·lectors inclosos dins d’un Pla director de clavegueram de Diputació de
Barcelona. Ja se’n van fer dos, aquest és el tercer que s’executarà.
Estem parlant d’una obra d’un cost de 77.000 mil euros subvencionat en una part per
Diputació i la resta per l’Ajuntament.
Eliminem un abocament directe al riu en aquest sector industrial a sota de la C55, i l’execució
concreta serà una nova canonada que connecti les aigües residuals al col·lector en alta que ja
transcorre pel marge dret del riu, i una canonada que aboqui les aigües sobreeixidores a la
llera del riu.
Aquest és el projecte.”
La Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al grup municipal de Junts.
Sr. Mauriz:
“Hi votarem a favor donat que, com be ha explicat l’Alcaldessa, en la legislatura anterior es fa,
a través d’aquest Pla director de la Diputació, detectar aquests cinc abocaments. Se’n van fer
dos i ara be el tercer i tant de bo els altres dos puguin ser ben aviat també.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC
4.2.- Per indicacions de la Presidència el Secretari procedeix a la lectura dels següents
acords
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Assumpte:
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS CULTURALS, EDUCATIVES, ESPORTIVES I
D’ACCIÓ SOCIAL ORGANITZADES PER LES ENTITATS I ASSOCIACIONS
CIUTADANES DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la voluntat de reconèixer el paper
imprescindible del teixit associatiu en la cohesió del municipi, ha elaborat les Bases
específiques reguladores de les subvencions per a activitats culturals, esportives i
d’acció social organitzades per les entitats i associacions ciutadanes de Sant Vicenç
de Castellet.
Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - svcastellet@svc.cat

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Í$oÈc189-4a8b-4b65-94e0-a10ca40a0a8eÃÎ

DOCUMENT

FONAMENTS DE DRET
-

-

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les
administracions publiques.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals (ROAS).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels drets digitals.
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 (TRLMRLC).
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d’accés a la
informació pública.
Reial Decret Legislatiu, 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de
Hisendes Locals.
Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals.
Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i ajudes públiques.
Ordenança general reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç
de Castellet, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 6 de
maig de 2009 i modificada per acord del Ple de data 26 de març de 2014
(BOPB de 15 d’abril de 2014).
Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Vist que l’article 25.1 LRBRL disposa que “el municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal en els termes que preveu aquest article”. En termes anàlegs s’expressa l’article
66 TRLMRLC.
Atès que l’article 72 LRBRL fixa que “les corporacions locals afavoreixen el
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns, els faciliten la més àmplia informació sobre les seves activitats i,
dins de les seves possibilitats, l’ús dels mitjans públics i l’accés a les ajudes
econòmiques per a la realització de les seves activitats”.
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De conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques reguladores de les subvencions per a
activitats culturals, esportives i d’acció social organitzades per les entitats i
associacions ciutadanes de Sant Vicenç de Castellet, que es transcriuen a l’Annex
dels presents acords.
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SEGON.- Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de
la corporació, les quals es sotmetran a informació publica per un període de 20 dies
hàbils, a partir del següent de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
TERCER.- Determinar que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a
l'acord, aquest s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
ANNEX:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A
ACTIVITATS CULTURALS, EDUCATIVES, ESPORTIVES I D’ACCIÓ SOCIAL
ORGANITZADES PER LES ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES DE SANT
VICENÇ DE CASTELLET
PREÀMBUL
De conformitat a les competències que els ens municipals tenen per atorgar
subvencions a l’empara del que disposa l´article 240 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, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet estableix les presents bases
específiques reguladores de les subvencions per a activitats culturals, educatives,
esportives i d’acció social organitzades per les entitats i associacions ciutadanes de
Sant Vicenç de Castellet.
1.- OBJECTE I FINALITAT
L’objecte de les presents bases és regular les convocatòries de concessió en règim de
concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i
d’acord amb les finalitats públiques que s’estableixin, adreçades a les entitats i
associacions ciutadanes de Sant Vicenç de Castellet per a la realització d’activitats
culturals, educatives, esportives i d’acció social al terme municipal.
2.- CONVOCATÒRIES
El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, d'acord amb
allò que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
A aquests efectes, s'aprovaran les corresponents convocatòries per a l'atorgament de
les subvencions, que s'ajustaran a allò que disposen aquestes bases.
Les convocatòries contindran:
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a) La indicació de la disposició que estableixi les bases reguladores i del diari
oficial en la qual està publicada.
b) La dotació econòmica i la consignació pressupostària total de la convocatòria.
c) Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.
d) El termini i forma de presentació de sol·licituds.
e) Període d'execució de les activitats objecte de subvenció.
f) Conceptes i despeses subvencionables.
g) Percentatges màxims de subvenció.
h) Documentació que haurà d'acompanyar a la sol·licitud.
i) Criteris de valoració.
j) Forma de pagament.
k) Termini i forma de justificació.
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet farà pública cada convocatòria mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web de
l’Ajuntament, a més de poder-se publicar a qualsevol altre mitjà que es consideri
oportú per garantir-ne la màxima publicitat.
3.- PERÍODE D’EXECUCIÓ
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a
finançar les activitats culturals, educatives, esportives i d’acció social organitzades per
les entitats i associacions ciutadanes de Sant Vicenç de Castellet, dutes a terme
durant el període establert a la corresponent convocatòria.
4.- DESTINATARIS
Podran ser beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats i associacions ciutadanes
que es trobin degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes de Sant Vicenç de Castellet.
Per a poder optar a les subvencions les entitats sol·licitants hauran de complir els
següents requisits:
a) Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, dins els terminis establerts.
b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, com també amb la Seguretat Social.
c) No trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la
Llei 38/2003 general de subvencions.
d) No trobar-se en cap dels supòsits que assenyala l’article 13 de la Llei 38/2003
general de subvencions.
e) No patir cap inhabilitació per contractar amb les administracions públiques o
per obtenir-ne subvenció.
5.- COMPATIBILITATS
Les subvencions a les quals es refereixen aquestes bases són compatibles amb altres
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat (nacional, de la Unió Europa o de qualsevol altre
organisme internacional).
En cap cas l'import de la subvenció rebuda juntament amb altres ingressos, podrà
superar el cost total de les activitats a desenvolupar. Les entitats sol·licitants
realitzaran una declaració on faran constar totes les subvencions rebudes pel mateix
concepte.

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000002

Codi Segur de Verificació: 0479c189-4a8b-4b65-94e0-a10ca40a0a8e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50548851
Data Impressió: 01/04/2022 12:25:43
Pàgina 17 de 68

SIGNATURES

1.- desenvolupament, 01/04/2022 12:22
2.- desenvolupament. APROVAT

Les entitats i associacions beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
6.- RÈGIM JURÍDIC
El règim jurídic pel qual es regirà el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,
pagament i justificació de les subvencions estarà constituït pel que determinen les
presents Bases específiques i el que estableixen:
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Les respectives convocatòries específiques
Les Bases d’execució del pressupost vigents en cada exercici
L’Ordenança general reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant
Vicenç de Castellet, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el
6 de maig de 2009 i modificada per acord del Ple de data 26 de març de 2014
(BOPB de 15 d’abril de 2014).
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
vigent en el moment d’aprovar la corresponent convocatòria.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
El Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

7.- CARÀCTER DE LES SUBVENCIONS
Les subvencions que es regulen en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual,
són lliurement revocables i reduïbles en els supòsits previstos per la normativa de
subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a l'obtenció d'altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
A més estan subjectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es
condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de
concessió.
Igualment, aquestes bases i els seus possibles beneficiaris es regeixen d'acord amb
allò que estableix la normativa administrativa vigent en cada moment.
La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
L'atorgament de les subvencions s'ha d'ajustar al règim d'incompatibilitats vigent, tenint
en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
8.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA DE L’AJUT
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i les quanties que es
destinin a cada convocatòria seran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del
pressupost municipal de l’exercici corresponent, i s’especificaran a la mateixa
convocatòria.
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9.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR
L’entitat o associació sol·licitant haurà de lliurar la documentació que s'exigeixi a la
convocatòria.
10.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
A la convocatòria es determinarà el termini per presentar les sol·licituds, que serà
efectiu a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, llevat que la convocatòria estableixi un termini diferent.
Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini establert no serà admesa a tràmit.
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11.- FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
La sol·licitud es presentarà telemàticament a través del formulari disponible a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb certificat digital i seguint
les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.
En el cas d’entitats i associacions que no disposin de certificat digital de representant
de persona jurídica, el representant legal podrà signar la sol·licitud amb el seu certificat
de persona física, acreditant degudament la representació.
12.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I TRAMITACIÓ
Les corresponents convocatòries seran aprovades per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència competitiva.
Els òrgans d’instrucció seran els serveis de gestió administrativa competents en la
matèria objecte de subvenció.
S'examinarà la documentació presentada relativa a les activitats a organitzar i es
comprovarà el compliment dels requisits de participació.
Una Comissió de Valoració estudiarà i valorarà les sol·licituds rebudes. Cada
convocatòria establirà els membres que formaran part de la Comissió de Valoració.
La Comissió de Valoració emetrà un informe-proposta de resolució en el qual es
concretarà el resultat de l’avaluació efectuada, que serà tramesa a la Junta de Govern
Local, com a òrgan competent per a l'atorgament o denegació de les subvencions.
13-. RESOLUCIÓ
Les sol·licituds de subvenció es resoldran, expressament, en el termini màxim de tres
mesos des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds, excepte
si en la convocatòria s’estableix un termini diferent.
L'òrgan competent per a la resolució de les convocatòries és la Junta de Govern Local.
Contra la resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un
mes davant l’òrgan que l’ha dictada (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015) o recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació en el tauler
d’edictes electrònic municipal, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província
de Barcelona, d'acord amb l'establert a la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
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14.- PUBLICACIÓ I NOTIFICACIÓ
Un cop adoptada la resolució o resolucions que siguin procedents en relació amb les
sol·licituds presentades, aquestes seran publicades a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions en compliment dels
articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d’impuls dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya i l’article 20.8.a) de la Llei general de subvencions.
La resta de notificacions i comunicacions relatives al procediment de subvencions es
realitzarà de forma telemàtica.
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15.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S’entendrà acceptat l’atorgament de la subvenció si en el termini de 10 dies hàbils de
la publicació no es presenten al·legacions o renúncia.
16.- MODIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA I PRÒRROGA DEL
TERMINI D’EXECUCIÓ
En el cas que l’activitat subvencionada pateixi una incidència que faci modificar alguns
aspectes rellevants, inclosa la pròrroga dels terminis d’execució, caldrà presentar en el
moment que es conegui la incidència una sol·licitud per tal que l’Ajuntament decideixi
l’acceptació d’aquests canvis abans que s’acabi el termini de realització de l’activitat.
17.- PAGAMENT
El pagament de la subvenció s’efectuarà de la següent manera:
-

Per a les subvencions que no superin els 4.000,00€ es farà una bestreta per
l’import íntegre de la subvenció.
Per a les subvencions d’import comprès entre 4.000,00€ i 7.000,00€ es farà
una bestreta corresponent al 75% de l’import de la subvenció.
Per a les subvencions d’import comprès entre 7.000,00€ i 12.000,00€ es farà
una bestreta corresponent al 50% de l’import de la subvenció.

El pagament dels ajuts concedits es farà efectiu de forma directa, mitjançant
transferència en el compte bancari indicat en la sol·licitud de la corresponent
convocatòria.
En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, es podrà efectuar la compensació del pagament de la subvenció contra
aquests deutes. En els casos de pagaments anticipats es podran exigir garanties per
assegurar que es realitzarà la totalitat de l’activitat subvencionada i que es compliran
els objectius de la subvenció.
18.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI
Són obligacions de les entitats i associacions beneficiàries, a més de les que preveu la
base quarta:
a) Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció, d'acord
amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud.
b) Acceptar i complir la normativa reguladora de subvencions aprovada per
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet que sigui vigent en cada moment, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei, així com la restant normativa d’aplicació.
c) Justificar l’aplicació dels fins rebuts dins dels terminis establerts, així com la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la
subvenció.
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d) Presentar la memòria de les activitats i la resta de documentació requerida a la
convocatòria, així com comunicar a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet qualsevol
alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament (reintegrant els
fons rebuts, en cas de la suspensió de les activitats previstes) o, en el cas que sigui
necessària, la corresponent renúncia.
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, informació, inspecció i control financer
que dugui a terme l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
f) Donar lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres comptables), que
pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la, per tal de garantir-ne les
facultats d'inspecció i control.
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g) Disposar de la documentació comptable i conservar els documents justificatius de
l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.
h) Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet o
d'altres administracions o ens públics en el darrer any.
i) Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb
anterioritat a la finalització del termini de justificació.
j) Comunicar a l’Ajuntament la modificació de qualsevol circumstància, tant de caràcter
objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits per a la concessió
de la subvenció.
k) En la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar per un import
superior a 10.000 euros les persones jurídiques beneficiàries han de comunicar a
l’Ajuntament, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques d’acord amb el que disposa l’article 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de Transparència, Accés a la Informació
pública i Bon Govern.
l) Acreditar abans de la concessió que es troben al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant certificat acreditatiu o bé
mitjançant declaració expressa; en aquest últim cas aportaran autorització perquè
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet en virtut dels respectius convenis de
col·laboració en matèria d’informació subscrits amb l’Agència Tributària i amb
l’Administració de la Seguretat Social, comprovi de forma directa el compliment de les
obligacions amb aquestes institucions.
L’Ajuntament comprovarà d’ofici que les entitats i associacions sol·licitants estan al
corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
m) Fer constar en els materials de comunicació i difusió la frase “Amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet”, juntament amb la vigent imatge corporativa
de l’Ajuntament.
n) Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no puguin justificar-se, o al
reintegrament total dels fons en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei general
de subvencions.
o) Les entitats i associacions beneficiàries hauran de donar publicitat al caràcter públic
del finançament del l’activitat o l’actuació objecte de subvenció, en els termes i
condicions establerts a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la informació pública i Bon Govern.
Quan es tracti d’entitats sense finalitat de lucre que persegueixin exclusivament fins
d’interès social, cultural, educatiu o esportiu i el pressupost de les quals sigui inferior a
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50.000 euros, la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) –prevista i
regulada als articles 18 i 20 de la Llei General de Subvencions- servirà com a mitjà
electrònic per a compliment d’aquestes obligacions de publicitat activa per part dels
beneficiaris.
19.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA
Les entitats i associacions beneficiàries hauran de donar l’adequada publicitat del
caràcter públic del finançament de les activitats i actuacions de qualsevol tipus que
siguin objecte de subvenció.
Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - svcastellet@svc.cat

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Í$oÈc189-4a8b-4b65-94e0-a10ca40a0a8eÃÎ

DOCUMENT

Les entitats i associacions beneficiàries de subvencions o ajuts públics de més de
100.000 € anuals, o si almenys el 40% de llurs ingressos anuals procedeix de
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 €,
hauran de publicar a la seva web, com a mínim, la informació següent:
a) Informació institucional i organitzativa: activitats que desenvolupa, estatuts,
normativa aplicable, composició dels seus òrgans de govern i organigrama.
b) Informació econòmica: pla d’activitats, comptes anuals, informes d’auditoria i
dels òrgans de control, retribucions dels òrgans de direcció i administració,
inventari.
c) Informació sobre la seva gestió administrativa: òrgan responsable de la
contractació, contractes, convenis i subvencions.
Aquesta informació s’haurà de publicar en forma clara i estructurada, preferiblement en
formats reutilitzables.
20.- JUSTIFICACIÓ I CONTROL
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet podrà comprovar, en qualsevol moment i
pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació a les
seves finalitats.
El termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides s'establirà a la
convocatòria. La presentació de documentació per a la justificació de la subvenció
atorgada es farà telemàticament a través del formulari específic de la Seu Electrònica
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
La justificació es durà a terme mitjançant el lliurament, per part dels beneficiaris, de:
a) Subvencions concedides per import igual o superior a 10.000,00€:
- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els
instruments reguladors de la seva concessió, així com les activitats
realitzades, els participants i els resultats obtinguts.
- Liquidació econòmica del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article
72.2 del RGLS.
- Compte justificatiu del 100% del cost de l’activitat amb factures originals.
- Declaració de la retribució dels òrgans de direcció o administració.
b) Subvencions concedides per import inferior a 10.000,00€:
- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els
instruments reguladors de la seva concessió, així com les activitats
realitzades, els participants i els resultats obtinguts.
- Liquidació econòmica del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article
75.2 del RGLS.
- Compte justificatiu simplificat del 100% del cost de l’activitat.
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La documentació justificativa ha de complir els requisits que es determinin
específicament en la convocatòria.
Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, el servei
corresponent ho notificarà a la persona interessada i li concedirà un termini de 15 dies
hàbils perquè ho esmeni, transcorregut el qual, si es manté la mancança o error, es
procedirà a iniciar el procediment de revocació de l’ajut.
21.- ANUL·LACIÓ I REINTEGRAMENT
Serà motiu de reintegrament l'incompliment dels requisits exigits legalment per a poder
dur a terme l'activitat.
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Sens perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin, l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet procedirà a l'anul·lació total o parcial de la subvenció
proposada o concedida en els casos d'incompliment següents:

-

de l'obligació de la justificació.
de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió
de la subvenció.
de les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents.
de l'incompliment de la normativa reguladora.

Podrà constituir motiu d'anul·lació total o parcial la resistència, excusa, obstrucció o
negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'òrgan municipal tutor
de la subvenció.
La manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta dels fons rebuts podrà
comportar l'anul·lació total o parcial de l'aportació i el reintegrament de la mateixa,
d'acord amb l'article 14 i 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Per fer efectiu l'import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s'afegiran els
interessos de demora corresponents, podrà procedir-se per la via de constrenyiment
quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.
22.- RÈGIM DE RESPONSABILITATS I SANCIONADOR
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet quedarà exempt de les responsabilitats civil,
mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin
obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les conductes
assenyalades al Titol IV de la Llei general de subvencions, les quals seran
sancionades segons allò que estableix el capítol II de l'esmentat títol.
L’incompliment de les obligacions de transparència, per part de les entitats a les qual
fa referència l’article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la informació pública i Bon Govern, implicarà l’aplicació del règim sancionador
previst al Capítol II del Títol VII de l’esmentada Llei.
23.- PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS
Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions.
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Així mateix, es publicarà al portal de transparència de l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet:
a) Les subvencions atorgades amb indicació de l’import, objecte i entitat o
associació beneficiària.
b) La informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics
atorgats.
c) La informació sobre les retribucions dels òrgans de direcció o administració de
les entitats jurídiques perceptores de les subvencions per import superior als
10.000 euros.
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DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Aquestes bases entraran en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona l’anunci d’aprovació definitiva i el text íntegre de les bases.
Aquestes bases seran vigents fins que no es modifiquin o deroguin expressament.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
En aquest cas estem parlant, com diu el punt i el dictamen, d’unes bases: en aquest cas de les
subvencions de concurrència competitiva de les activitats de els entitats.
Aquestes bases venen a ser com el paraigües de les diferents convocatòries que s’aniran
després aprovant en Junta de Govern Local.
Avancem les bases per també intentar treure abans dels convocatòries i poder també pagar
abans les subvencions a les entitats.”
Tot seguit intervé Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Hi votarem també a favor i l’únic que demanem és el que hem dit ja en d’altres ocasions: que
aquestes bases i aquests posteriors procediments perquè es facin efectives i que es faci el
pagament, arribin el més d’hora possible i que com a mínim intentin arribar abans del que van
arribar les últimes, que van arribar els dos últims mesos de l’any. Perquè hi ha entitats, sobre
tot les esportives que treballen en exercicis, diguéssim escolars, que les necessiten abans de
que acabi la temporada.”
Sra. Delgado:
“Si, aquest és l’objectiu ja com vam explicar precisament per això passàvem també amb les
bases abans per fer un canvi en els tempos del calendari de les subvencions.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC
4.3.- El Secretari, per indicacions de la Presidència, procedeix a la lectura dels
següents acords
Assumpte
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A L’ANY 2022

DE
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La Comissió Informativa per a l’estudi, informació i consulta dels assumptes que han
de ser sotmesos al Ple, a proposta de la Regidora delegada de Recursos Humans,
previ estudi del tema i amb la seva aprovació per part de llurs membres eleva al Ple
municipal el següent:
DICTAMEN:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Considerant que l’article 69 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (en endavant EBEP) emmarca els objectius i instruments de la
planificació que han d’adoptar les administracions públiques, amb l’objectiu de
contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la
utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels
seus efectius, la seva millor distribució, formació professional i mobilitat.
Considerant que afegeix que cada administració pública planificarà els seus recursos
humans d’acord amb els sistemes que estableixin les normes que li siguin d’aplicació.
Considerant que l’article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en concordança
amb l’article 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, estableixen que els instruments principals de
gestió del personal a les Administracions Públiques seran la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball o document anàleg.
Considerant que per acord plenari celebrat en sessió del dia 16 de desembre de 2020,
s’aprovava la memòria del capítol 1 del pressupost municipal per a 2021, que incloïa el
pressupost del capítol 1, la plantilla de personal i el Catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, que és l’instrument que assigna el
complement específic a cada un dels llocs de treball, com a instruments de gestió dels
recursos humans a l’Ajuntament.
Considerant que es proposa a aprovació la plantilla de personal de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, segons segueix:
Personal funcionari

Grup

Amb habilitació de caràcter nacional
Secretari/ària.................................................
Interventor/a ................................................
Tresorer/a .....................................................
Escala d’administració general
Sots-escala tècnica. Tècnics superiors .........
Sots-escala tècnica. Tècnics mitjans ............
Sots-escala administrativa ..........................
Sots-escala auxiliar ....................................
Subaltern ..................................................
Escala d’administració especial
Sots-escala Serveis Especials
Caporal Policia Local ..................................

Places

Vacants

A1
A1
A1

1
1
1

1
1

A1
A2
C1
C2
AP

4
7
6
14
1

1
5
4
3
1

C1

2

2
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Agents Policia local .....................................
Personal laboral
Tècnics superiors .......................................
Tècnics mitjans ..........................................
Oficials administratius..................................
Auxiliars Administratius ..............................
Subalterns .................................................
Encarregats i personal qualificat d’oficis .......
Personal d’oficis no qualificat ......................
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C2

13

4

Grup

Places

Vacants

A1
A2
C1
C2
AP
C2
AP

1
16
8
8
3
11
25

1
6
1
5
3
6
19

122

51

Considerant que la proposta incorpora les següents modificacions respecte de la
plantilla en vigor:
L’amortització de les següents places:
Arquitecte—Cap d’Àrea Serveis de Territori
Personal Funcionari, grup A1, Escala d’adm. especial, Sub. tècnics superiors
Tenint en compte que està vacant i que no es considera necessària en l’estructura
municipal
Sergent Policia Local
Personal Funcionari, grup C1, Escala adm. especial, Sub. Serveis especials
Tenint en compte que està vacant i que no es considera necessària en l’estructura
municipal
Mestra Educació infantil
Personal Laboral, grup A2, Escala adm. general, Tècnics mitjans
Tenint en compte que està vacant i que no es considera necessària en l’estructura
municipal
Treballador/a familiar (3 places)
Personal Laboral, grup C2, Personal qualificat
Tenint en compte que estan vacants per externalització del servei SAD
En correspondència amb aquella amortització (article 126.1, a) del text refós RDL
781/1986) s’incorporen les places de nova creació següents:
Tècnic/a promoció econòmica
Personal Funcionari, grup A2, Escala adm. general, Sub. Tècnica
Tècnic/a ocupació
Personal Funcionari, grup A2, Escala adm. general, Sub. Tècnica
Agent Policia Local
Personal Funcionari, grup C2, Escala adm. especial, Sub. Serveis especials
Netejador/a (3 places)
Personal Laboral, grup Ap, Personal no qualificat
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Per assumpció directa del servei de neteja de dependències municipals
A l’empara de l’estabilització que preveu l’article 2 del RD-llei 14/2021 es proposa
amortitzar les places de personal laboral, susceptibles d’estabilització, i la creació de
places equivalents de personal funcionari. L’efectivitat de l’amortització es produiria en
el moment de la cobertura definitiva de les noves places de personal funcionari dins el
procés d’estabilització:
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Tècnic/a medi ambient, Funcionari, grup A2, Escala adm. general, Subescala Tècnica
Auxiliar administratiu/va (2 places), Funcionari, grup C2, Escala adm. general, Sub.
Auxiliar
FONAMENTS DE DRET
1.- És conseqüència del principi d’autonomia local reconegut a l’article 140 de la
Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix
l’article 4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL), l’article tercer del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 8, núm. 1, del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (MCAT), aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. L’autoorganització s’exerceix servint els interessos
públics que els són encomanats i d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6
LBRL i l’article 7, núm. 1 LMCAT.
2.- En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es
desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i següents
LMCAT).
S’ha de recordar, com assenyala l’article 74 del Text refós de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (TREBEP), aprovat per RD legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que les
administracions públiques estructuren llur organització a través de relacions de llocs de
treball o altres instruments d’organització similars, com ho és el catàleg de llocs de
treball.
L’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi
el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal
que se’n dedueixi i de la relació de llocs de treball serà un dels documents que
integren el pressupost (article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament del personal al servei dels ens locals).
S’han tingut presents els articles 69 i 72 de l’EBEP, i l’article 22.3.i) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases del règim local, els articles 291 i 294 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya, acreditant-se el compliment dels requeriments exigits pels articles 18, núm.
3 i 4 i 19, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat
per l’any 2021.
3.- D’acord amb l’informe de la Tècnica de RRHH i OAC, es constaten un seguit de
mancances d’efectius de personal que fan inviable la continuïtat dels serveis, essent
imprescindible la incorporació de places a la plantilla.
No contradiu el límit contingut a l’article 19 de la mateixa Llei pel que fa a la
incorporació d’efectius, donat que el precepte no preveu ni impedeix contemplar la
creació de noves places, i la incorporació dels efectius respecte d’aquestes, per
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l’obligació derivada de nous serveis o d’ampliació dels existents que a més no tindrien
la limitació quantitativa de la despesa pel comentat criteri d’homogeneïtat.
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Els limitis a la incorporació d’efectius que preveu l’article 19 de la Llei de Pressupostos
certament només possibilita la creació de noves places si la creació s’equilibra amb
l’amortització d’altres donat que només així es respecta el límit d’accés en funció de la
taxa de reposició. Tanmateix aquesta interpretació de la norma ha de matisar-se quan
la creació de places no comporta amortització prèvia d’altres, en tractar-se de nous
serveis o ampliació d’altres. Si interpretem la norma pressupostària només d’acord
amb el criteri literal s’arribaria a una resultat il·lògic contrari als criteris interpretatius de
les normes jurídiques que preveu l’article tercer del Codi civil, es més, comportaria
l’incompliment de la legalitat per part de l’entitat local que no podria assolir el nou
servei.
4.- L’article segon del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, permet l’estabilització del
personal temporal que ocupa plaça a la plantilla de forma temporal i ininterrompuda al
menys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020, possibilitat que s’estén
també a l’ocupació de places de naturalesa estructural, encara que no figurin en la
plantilla de personal, possibilitat que s’ha d’entendre com extensible també als
supòsits que la plantilla incorri en vulneració de la normativa en allò relatiu a la
definició de les funcions que han d’estar necessàriament reservades al personal
funcionari i que es troben desenvolupades per personal contractat laboral.
Recordem que l’article 9, núm. 2 TREBEP, reserva als funcionaris les funcions que
impliquin participació directa o indirecta en l’exercici de de les potestats públiques o en
la salvaguarda dels interessos generals. En el mateix sentit s’hi pronuncia l’article 92
LBRL.
Per tal d’adequar les places a la normativa, en aquells casos de places laborals quines
funcions han de ser desenvolupades per personal funcionari, i d’acord amb la
possibilitat continguda a l’article 2 de l’esmentat RD-llei 14/2021, s’amortitzen les
places de personal laboral susceptibles d’estabilització i, en el seu lloc, es creen
places de personal funcionari, que quedaran cobertes quan s’hagi conclòs el procés
d’estabilització una vegada produïda la cobertura definitiva després del procés selectiu
que es convocarà d’acord amb la normativa d’estabilització prevista per l’accés a
places de personal funcionari.
Per tal de garantir els drets de les persones que ocupen les places laborals a
amortitzar dins el procés d’estabilització, es manté el règim jurídic laboral --- en plena
vigència dels contractes de treball de qui ocupen les places --- fins la cobertura
definitiva de la nova plaça de personal funcionari després del procés selectiu
esmentat.
5.- És competència del Ple l’aprovació de la plantilla i de la RLT (o catàleg): article 22,
núm. i) LBRL i article 52, núm. 2, j) LMCAT.
L’aprovació --- o modificació --- de la plantilla de personal requereix el compliment dels
mateixos tràmits establerts per l’aprovació del pressupost, d’acord amb allò establert a
l’article 127, núm. 3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, es a dir: aprovació inicial
pel Ple, exposició pública per termini de quinze dies, amb objecte de que els
interessats puguin examinar-lo i formular reclamacions o al·legacions. La plantilla es
considerarà definitivament aprovada si durant aquell termini no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les i
aprovar la plantilla definitivament.
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Aprovada definitivament la plantilla de personal s’haurà de publicar íntegrament al
BOP amb remissió d’una còpia a l’Administració de l’Estat.
D’acord amb tot el que s’ha exposat
S’ ACORDA
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PRIMER.- APROVAR inicialment la PLANTILLA DE PERSONAL de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, per a l’exercici 2022, segons segueix:
Personal funcionari

Grup

Amb habilitació de caràcter nacional
Secretari/ària.................................................
Interventor/a ................................................
Tresorer/a .....................................................
Escala d’administració general
Sots-escala tècnica. Tècnics superiors .........
Sots-escala tècnica. Tècnics mitjans ............
Sots-escala administrativa ..........................
Sots-escala auxiliar ....................................
Subaltern ..................................................
Escala d’administració especial
Sots-escala Serveis Especials
Caporal Policia Local ..................................
Agents Policia local .....................................
Personal laboral
Tècnics superiors .......................................
Tècnics mitjans ..........................................
Oficials administratius..................................
Auxiliars Administratius ..............................
Subalterns .................................................
Encarregats i personal qualificat d’oficis .......
Personal d’oficis no qualificat ......................

Places

Vacants

A1
A1
A1

1
1
1

1
1

A1
A2
C1
C2
AP

4
7
6
14
1

1
5
4
3
1

C1
C2

2
13

2
4

Grup

Places

A1
A2
C1
C2
AP
C2
AP

1
16
8
8
3
11
25
122

Vacants
1
6
1
5
3
6
19
51

SEGON.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per termini de quinze dies, a
quins efectes es publicarà anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, per tal
que els interessats puguin examinar-la i, en el seu cas, presentar reclamacions o
al·legacions. Aquell termini començarà a comptar des del dia següent a la publicació
de l’anunci al BOP.
Transcorregut aquell termini sense que s’hagin formulat reclamacions o al·legacions,
l’acord esdevindrà automàticament aprovat definitivament.
Cas que es formulin reclamacions o al·legacions s’hauran de resoldre pel Ple en el
termini d’un mes als efectes de la seva aprovació definitiva.

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000002

Codi Segur de Verificació: 0479c189-4a8b-4b65-94e0-a10ca40a0a8e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50548851
Data Impressió: 01/04/2022 12:25:43
Pàgina 29 de 68

SIGNATURES

1.- desenvolupament, 01/04/2022 12:22
2.- desenvolupament. APROVAT

TERCER.- Aprovat definitivament l’acord, PUBLICAR-LO íntegrament al Butlletí oficial
de la província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com
al tauler d’edictes municipal i simultàniament, remetre còpia a la Subdelegació del
Govern a Barcelona.
QUART: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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Sra. Delgado:
“Moltes gràcies.
En aquest cas la plantilla de personal de l’Ajuntament recull el que són totes les places
existents i creades per l’Ajuntament estructurals que tenen totes la seva partida
pressupostària corresponent.
La plantilla, com deia el Secretari, està formada per 122 persones, 3 més que al 2021, 51 places
de les quals estan vacants.
Les novetats ja les vam comentar a la Comissió Informativa:
Amortitzem les següents places, la voluntat és actualitzar la plantilla, que sigui el més d’acord
possible amb la realitat. No té sentit dotar, per exemple, pressupostàriament places que no
estan previst ocupar-les o que ja ho estan en alguns casos per exemple en el Capítol 2 i són les
següents:
-

La de Sargent de Policia Local, no hi ha previst de treure la plaça. No ha sortit mai de
fet. Ja s’afegirà si arriba el moment. El que fem (i després ho explicarem) és afegir una
plaça d’agent de Policia Local també tenint en compte els processos selectius que hi
haurà per no perdre efectius.

-

També amortitzem la plaça d’Arquitecte/ Cap d’Àrea: Està vacant i no es considera
necessària. Ja hi ha caps d’àrea a l’Àrea de Territori en aquest cas.

-

També una mestra d’educació infantil. Per ràtios hi havia dues places que semblava
que sobraven, en vam mantenir una perquè ho vam considerar positiu per l’Escola
Bressol però en aquest cas amortitzem una.

-

I tres treballadores familiars què estan també, com us deia a l’inici, pressupostades en
el capítol 2 des del 2017, i no té gaire sentit que estiguin doblement pressupostades.
És una actualització.

-

I d’altra banda sí que incorporem a la plantilla la plaça de Tècnica de Promoció
Econòmica, que ve de capítol 2; la plaça de Tècnica d’Ocupació, que també ve de
capítol 2; una plaça d’Agent de Policia Local que us comentava; i 3 netejadores també
després de la remunicipalització del servei perquè vagin ocupant places.

-

Aprofito que comento el tema de les netejadores del personal de neteja: li responc una
de les preguntes que feien al final, que ja vam quedar que li respondria.

-

Pel que fa al personal de neteja tenim 16 places a la plantilla. Ara actualment hi ha 8
treballadores que ja ocupen plaça definitivament, 4 d’elles les ocupen de forma
provisional fins a la provisió de la plaça, que és quant surt el procés selectiu que
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s’haurà de treure abans del 31 de desembre del 2024. I la resta, que són 8, són
personal subrogat que hauran de passar les oposicions pertinents per ocupar plaça i
que s’hauran d’incloure en l’oferta pública d’ocupació del 2022.
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-

Tot i això, en el pressupost s’han contemplat crèdits per poder disposar de dues
persones més durant tota l’anualitat, per tant seran 18 persones en el servei de neteja
durant tot el 2022.

-

Que hem sembla que això era el que comentàvem.

I per últim, dins del procés d’estabilització també en la plantilla amortitzem 3 places de laboral
que passaran a ser funcionaris. En aquest cas la Tècnica de Medi Ambient i dos auxiliars
administratius ara a Serveis Socials i Serveis Personals.
Aquest seria el resum de la plantilla de personal 2022.
Si hi ha algun comentari?”
Sr. Mauriz:
“Si, els punts 4.3 i 4.4 pel fet d’estar relacionats els contestarem amb el mateix argumentari.
Ens abstindrem en els dos punts i ens abstindrem perquè creiem que cadascun d’aquests
dictàmens no soluciona una de les coses que a dia d’avui és important, que és el tema de
seguretat ciutadana i que per tant hauria de dotar de més agents dels que actualment té el
municipi, donat que el municipi ja està a punt d’arribar a 10.000 habitants i donat totes les
circumstàncies que tots sabem que estan succeint.”
Sra. Delgado:
“Bé, en tot cas jo crec que la plantilla el què recull és la possible solució a diferents necessitats
del personal de l’Ajuntament, i precisament el de seguretat ciutadana també, perquè creiem
que el què és important és que les places que hi hagi surtin al procés selectiu, teníem una de
Sargent que no havia sortit mai la plaça. Per tant crec que si que és positiu que hi hagi la d’un
agent que sí que sortirà la plaça perquè en uns pocs mesos en sortiran 3 de places.
I a més a més dóna, aquests processos selectius, que ocupen places, donant estabilitat
precisament a la plantilla de Policia Local. Que nosaltres, quan vam arribar hi havia més
interins que agents formats, i ara ja hem canviat les ràtios, ja hi ha més agents formats que no
pas interins i creiem que és més necessari que la plantilla reflecteixi la realitat i és la necessitat
d’aquest agent que podrem cobrir-ne la plaça, perquè la de Sargent ni ha sortit ni és previst
que surti tal i com he explicat.”
Sr. Mauriz:
“Però al final tindrem els mateixos agents, 15 oi?”
Sra. Delgado:
“Si, però molt més professionalitzats i amb molta més estabilitat, no interins.”
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Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
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4.4.- El Secretari, per indicacions de la Presidència, procedeix a la lectura dels
següents acords
Assumpte
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A L’ANY 2022
La Comissió Informativa per a l’estudi, informació i consulta dels assumptes que han
de ser sotmesos al Ple, a proposta de la Regidora delegada de Recursos Humans,
previ estudi del tema i amb la seva aprovació per part de llurs membres eleva al Ple
municipal el següent:
DICTAMEN:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant que l’article 69 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (en endavant EBEP) emmarca els objectius i instruments de la
planificació que han d’adoptar les administracions públiques, amb l’objectiu de
contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la
utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels
seus efectius, la seva millor distribució, formació professional i mobilitat.
Considerant que afegeix que cada administració pública planificarà els seus recursos
humans d’acord amb els sistemes que estableixin les normes que li siguin d’aplicació.
Considerant que l’article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en concordança
amb l’article 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, estableixen que els instruments principals de
gestió del personal a les Administracions Públiques seran la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball o document anàleg.
Considerant que per acord plenari celebrat en sessió del dia 16 de desembre de 2020,
s’aprovava la memòria del capítol 1 del pressupost municipal per a 2021, que incloïa el
pressupost del capítol 1, la plantilla de personal i el Catàleg de llocs de treball de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, que és l’instrument que assigna el
complement específic a cada un dels llocs de treball, com a instruments de gestió dels
recursos humans a l’Ajuntament.
Considerant que el Catàleg es va modificar, en sessió plenària del dia 27 de gener de
2021, per a actualitzar els imports del complement específic en aplicació de la Llei
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021,
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que establia un increment en les retribucions del personal al servei de les
Administracions Públiques en un percentatge del 0,9 %.
Considerant que es proposa el següent Catàleg de llocs de treball:
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(*) Apareixen assenyalats amb un asterisc els llocs de treball corresponents a places subjectes a
amortització, restant les places amortitzades i els llocs de treball suprimits en el moment que quedin
cobertes, després del procés selectiu previst en el procés d’estabilització del personal temporal.

Considerant que la proposta de Catàleg conté modificacions respecte del Catàleg
actual, segons segueix:
--S’afegeix una dotació d’efectius en el lloc de treball d’Auxiliar tècnic/a d’Informàtica,
tenint en compte que el Servei d’Informàtica està assumit directament des de
l’Ajuntament des de 2020 i es precisa la incorporació d’una nova persona.
--S’incorporen canvis per a una millor identificació i ordenació dels llocs de treball:
dotacions d’efectius en la mateixa línia, assimilació dels grups de classificació personal
funcionari i laboral i adequació de les fitxes, en quant a codis i numeracions lògiques.
--S’actualitza l’import del complement específic, segons la Llei 22/2021, de 28 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022.
FONAMENTS DE DRET
1.- Es conseqüència del principi d’autonomia local reconegut a l’article 140 de la
Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix
l’article 4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL), i l’article 8, núm. 1, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (MCAT), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i
d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 LBRL i l’article 7, núm. 1 LMCAT.
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2.- En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es
desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball o instrument
d’ordenació similar (articles 283 i següents LMCAT) i article 74 del Text refós de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), aprovat per RD legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.
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L’entitat local ha d’aprovar anualment la relació de llocs de treball o el catàleg junt amb
la plantilla de personal en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost. Un
exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n dedueixi i
de la relació de llocs de treball serà un dels documents que integren el pressupost
(article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei dels ens locals). En aquest sentit, s’han tingut presents els articles
69 i 72 TREBEP, i l’article 22.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim
local, els articles 291 i 294 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, acreditant-se el
compliment dels requeriments exigits pels articles 18, núm. 3 i 4 i 19, de la Llei 6/2018,
de 3 de juliol de Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018.
3.- L’acord relatiu a l’aprovació del catàleg, donat el seu contingut econòmic
esdevingut per definir les retribucions complementàries del lloc de treball, exigeix la
fiscalització prèvia per part de l’òrgan interventor, d’acord amb allò establert a l’article
214, núm. 2, a) de la Llei reguladora de les hisendes locals, Text refós aprovat per RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l’article 7, núm. 1 del RD 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic
local.
4.- El catàleg, com la plantilla, té naturalesa jurídica d’acte administratiu amb pluralitat
de destinataris, tal com ha establert al Jurisprudència a partir de la sentència del
Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2014 i la seva tramitació serà l’ordinària per
qualsevol acte administratiu de competència del Ple, amb la publicació íntegra al BOP i
al DOGC junt amb l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de
personal.
D’acord amb tot el que s’ha exposat, vist l’informe de Secretaria i el de fiscalització
prèvia de la intervenció,
S’ACORDA
PRIMER.- APROVAR el CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet, per a l’exercici 2022, segons segueix:
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SEGON.- CARREGAR la despesa derivada d’aquest increment a la corresponents
aplicacions del vigent pressupost municipal per a enguany.
TERCER.- Disposar la publicació d’aquesta modificació del Catàleg de llocs de treball
en el BOPB i DOGC, als efectes de la seva publicitat i en aplicació del què disposa
l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, així com donar-li la publicitat pertinent en el
Portal de la Transparència.
QUART: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Sra. Delgado:
“Moltes gràcies Sr. Secretari.
En aquest cas el catàleg de llocs de treball ha faltat una valoració i una relació definitiva de
llocs de treball que volem també tirar en marxa aquest 2022. El catàleg el què fa és estipular el
complement específic de cada un dels llocs de treball com a instrument de gestió dels
Recursos Humans de l’Ajuntament.
El que recull en aquest cas el que estem passant avui pel Ple és d’una banda l’increment del 2%
per donar compliment a la Llei de pressupostos de l’Estat, que suposa més del doble que de
l’any anterior, va ser un 0,9%, estem parlant d’uns 80.000€ més i afegir que ja s’ha pagat
l’increment tant al gener com a febrer.
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I dins del que són els llocs de treball, com que no podem crear-ne de nous perquè el mateix
catàleg ja té un seguit d’incoherències i està desfasat, i no es pot fer aquesta creació de nous
llocs de treball. Si que creem una dotació d’efectius, en aquest cas en un lloc de treball que ja
existeix, que és el d’auxiliar tècnic d’Informàtica, tenint en compte que aquest servei està
assumit directament des de l’Ajuntament i precisem d’aquesta persona.
Per últim, com a novetat, per una millor identificació i ordenació dels llocs de treball (és una
qüestió formal, no de contingut) s’explica d’una altra manera, no és que canvia cap dada si no
que s’adapta a la codificació, per entendre’ns, al document del catàleg.
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Aquests serien en resum el catàleg de llocs de treball del 2022”
No hi ha més intervencions.
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
5.- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I JOVENTUT
5.1.- Per indicacions de la Presidència el Secretari procedeix a la lectura dels següents
acords
Assumpte:
APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE GLOBAL “VIES BLAVES BARCELONA”: VIA BLAVA LLOBREGAT,
VIA BLAVA ANOIA I VIA BLAVA CARDENER
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, estan impulsant el projecte Vies
Blaves Barcelona, consistent en la rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els seus
afluents Anoia i Cardener, que establirà recorreguts i convertirà en transitables uns
240 quilòmetres a la vora del riu per tal que s’hi puguin fer excursions a peu o
recorreguts en mitjans no motoritzats com la bicicleta o el cavall. L’objectiu del projecte
és posar en valor la natura i el patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que
siguin un motor d’atracció turística a l’interior del país. L’envergadura del projecte el
converteix en únic al sud d’Europa.
La columna vertebral del projecte de les Vies Blaves Barcelona gira a l’entorn del riu
Llobregat, l’únic que neix i mor a la demarcació de Barcelona. D’acord amb el
document de planejament que les regula i ordena, la Via Blava Llobregat transcorrerà
per les comarques del Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Els
principals afluents del riu Llobregat, el Cardener i l’Anoia, també seran Vies Blaves. La
Via Blava Cardener seguirà el seu recorregut per les comarques del Bages i el
Solsonès, entrant a la demarcació de Barcelona per Cardona i confluint amb la Via
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Blava Llobregat a Sant Vicenç de Castellet. La Via Blava Anoia seguirà la llera del riu
per les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat, començant a Jorba i
unint-se a la Via Blava Llobregat a Castellbisbal.
Amb el projecte de les Vies Blaves Barcelona, a més d’aconseguir la connexió entre
territoris i municipis, apropant les persones al riu, també s’aconsegueix promocionar el
patrimoni, la cultura i el paisatge, s’amplia l’oferta de qualitat d’activitats d’oci i salut, i
s’aconsegueix fer difusió dels valors mediambientals, especialment del valor de l’aigua.
Consten a l’expedient memòria justificativa emesa en data 2 de febrer de 2022 per
l’Enginyera Municipal i informe emès pel Secretari en data 2 de febrer de 2022.
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FONAMENTS DE DRET
-

-

Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques.
L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i d de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Els articles 22, 25 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
L’article 66 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.
L’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Els municipis, en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), poden promoure activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els
termes previstos a l’article 25 de l’esmentada norma. De la mateixa manera s’expressa
l’article 66 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 (TRLMRLC).
El precedent article 25.2.a) i b) de la mateixa LRBRL, disposa que el municipi exercirà
en tot cas, competències pròpies, en els termes que la legislació prevegi, entre
d’altres, en matèria d’urbanisme i medi ambient urbà. En termes anàlegs s’expressa
l’article 66.3. del TRLMRLC.
Atès que l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
defineix els Convenis com els acords amb efectes jurídics adoptats per les
administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o
dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a
una finalitat comuna.
Considerant que l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que les
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents
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o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la
consecució de finalitats d’interès comú.
En virtut dels fets establerts a l’exposició de motius i dels fonaments de drets acabats
d’esmentar,
S’ ACORDA
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PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per l’execució del projecte global “Vies
Blaves Barcelona”: Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia i Via Blava Cardener,
contingut a l’Annex dels presents acords.
SEGON.- Autoritzar la senyora Alcaldessa-Presidenta, o persona que legalment la
substitueixi en l’exercici del seu càrrec, perquè pugui signar, en nom de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Castellet, els documents corresponents a l’esmentat Conveni, i el
representi en tots els tràmits i gestions precisos, així com per a nomenar el
representant de l’Ajuntament que participarà en la comissió de seguiment del conveni.
TERCER.- Notificar el contingut dels presents acords a la Diputació de Barcelona als
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts.
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants
d’ambdues entitats participants.
QUART.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà, per part de la
Diputació de Barcelona, a la seva comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat
de Catalunya, en compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
La Sra. Alcaldessa li passa la paraula a la regidora de Medi Ambient.
Sra. Pascual:
“Gràcies Sra. Alcaldessa i bon vespre a tothom,
El conveni que s’aprova és el marc per establir les relacions entre la Generalitat, la Diputació i
els Ajuntaments, per poder desenvolupar el projecte i executar les obres. Aquest projecte
anomenat “Vies Blaves Barcelona”, té per objectiu fer transitables les lleres dels rius
Llobregat, Anoia, i Cardener.
Aquesta via establirà recorreguts per fer-hi rutes a peu, en bicicleta o a cavall, enllaçant així
punts d’interès cultural i natural, així com potenciar l’esport.
Al llarg del riu es faran actuacions per millorar el recorregut de la vora del curs fluvial,
recuperar camins històrics i elements patrimonials i paisatgístics, i convertirà espais ara
desconeguts en accessibles.”
A continuació pren la paraula el portaveu de Junts
Sr. Mauriz:
“Hi votarem a favor. També vam viure l’inici d’aquest projecte que va impulsar Diputació com
be dèieu, a la legislatura anterior. Ja se’ns feia una mica estrany, de fet ho volíem demanar en
algun Ple per veure si en sabíeu alguna cosa al respecte de com estava, i per tant doncs ens
alegrem de què això prosperi encara que sigui amb aquest canvi de conveni i què es pugui
executar tant aviat com sigui possible.”

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000002

Codi Segur de Verificació: 0479c189-4a8b-4b65-94e0-a10ca40a0a8e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50548851
Data Impressió: 01/04/2022 12:25:43
Pàgina 40 de 68

SIGNATURES

1.- desenvolupament, 01/04/2022 12:22
2.- desenvolupament. APROVAT

Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC
6.- REGIDORIA D'HISENDA, GENT GRAN I SALUT
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6.1.- El Secretari, per indicacions de la Presidència, procedeix a la lectura dels
següents acords
Assumpte
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DE CASTELLET PER A L’EXERCICI 2022
Considerant que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els
ens locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que
s’integraran, el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms
dependents de la mateixa, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les
societats mercantils amb capital social íntegrament municipal.
Considerant que l’article 165 i següents estableixen el contingut d’aquest Pressupost
general, en el que s’hauran d’integrar els estats de despeses, els estats d’ingressos i
les bases d’execució, que contindran l’adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l’organització pròpia de cada entitat, així com també com a
annexos al mateix, els programes anuals d’actuació, inversions i l’estat de previsió i
moviments del deute.
Considerant La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix al seu article 3 el principi d’estabilitat pressupostària
per cadascun dels agents del sector públic delimita en el seu article 2.
Considerant la Llei 2/2012 al seu article 30 estableix que les Corporacions Locals
aprovaran un
límit de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la
regla de la despesa, que marcarà el sostre d’assignació de recursos als seus
Pressupostos.
Considerant que en l’aplicació de la normativa anterior, així com també al contingut
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del Títol VI
de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre ministerial
EHA/365/2008, de 3 de desembre que regula la estructura dels pressupostos de les
entitats locals i la Instrucció de Comptabilitat para la Administració Local per ordre EHA
4041/2004 de 23 de novembre, es sotmet a la consideració del ple de la corporació el
projecte del Pressupost municipal per a l’exercici econòmic del 2020, així com la
corresponent plantilla de personal, junt amb la resta de la documentació annexa.
Considerant el que disposa l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en
relació amb el procediment d’elaboració i aprovació inicial dels pressupostos
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municipals, el president de l’entitat formarà el pressupost general i el trametrà, informat
per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària al Ple de la
Corporació per la seva aprovació, esmena o devolució.
Considerant l’informe de la Intervenció relatiu a l’expedient de l’aprovació del
pressupost municipal per a l’exercici 2022.
Per tot això que,
S’A C O R D A
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet per a l’exercici econòmic del 2022, en el qual s’integren l’estat de previsió
de despeses i d’ingressos següents:

CAPÍTOLS

DESPESES

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
1

DESPESES DE PERSONAL.

4.409.518,58 €

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

3.195.849,82 €

3

DESPESES FINANCERES.

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

31.500,00 €

Total Despeses corrents

6

7

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

236.915,02 €
40.000,00 €

7.913.783,42 €

1.095.197,96 €
665.000,00 €

2. OPERACIONS FINANCERES
9

PASSIUS FINANCERS.

552.000,00 €
Total operacions de capital

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

CAPÍTOLS

INGRESSOS

2.312.197,96 €

10.225.981,38 €

Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3

IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

3.793.783,62 €
150.000,00 €
1.510.077,27 €
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TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
Total operacions corrents

2.992.002,53 €
34.920,00 €
8.480.783,42 €

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
7

9
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TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Total operacions de capital
2. OPERACIONS FINANCERES
PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

720.691,05 €
720.691,05 €

1.024.506,91 €

10.225.981,38 €

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució, l’Annex d’Inversions, l’Annex de
Beneficis fiscals i l’Annex de subvencions nominatives, pel mateix exercici del 2022.
TERCER.- Sotmetre l’aprovació dels documents anteriors a informació pública per un
termini de quinze dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones interessades puguin examinar
l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes,
determinant-se que si no se’n presenta cap, l’aprovació inicial es considerarà definitiva
sense necessitat d’un nou acord per part de l’òrgan competent.
QUART- Comunicar els presents acords a la Generalitat de Catalunya i al Ministerio
de Hacienda.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldia - Presidència per a dur a terme els actes d’execució del
present Acord.
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la regidora d’Hisenda què presenta la proposta de
pressupost.
Sra. Rubio:
“Gràcies Sra. Alcaldessa. Bon vespre a tothom.
Primer de tot vull fer un agraïment molt especial al Departament d’Intervenció pel treball, la
dedicació i el sobre esforç per poder portar avui a aprovació d’aquest plenari el pressupost
2022 en moments tan complicats. On aquest equip de Govern és conscient de la feina que vau
tenir a finals d’any i a principis d’any també, coincidint amb la sisena onada de la Covid-19.
Moltes gràcies per la feina feta.
Ara si, faré l’argumentació del pressupost 2022
Pel que fa als Ingressos:
Capítol 1
Els ingressos previstos al Capítol 1, Impostos Directes, s’ha calculat prenent com a referència la
ponència de valors cadastrals del municipi, com el valor dels immobles en l’exercici vigent.
Així mateix, també s’ha ajustat la previsió d’ingressos a la tendència dels ingressos en els
exercicis anteriors, i d’acord també amb les Ordenances Fiscals aprovades a finals de 2021.
També hi ha una davallada en els ingressos de les plusvàlues d’un 53,88%
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Capítol 2
Els ingressos previstos en el Capítol 2, Impostos indirectes, son procedents de l'Impost de
Construccions Instal·lacions i Obres en la seva major part, s'ha calculat prenent com a
referència els ingressos per aquest concepte en exercicis anteriors i el nivell de
desenvolupament urbanístic actual.
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Capítol 3
Els ingressos previstos en el Capítol 3, Taxes, Preus Públics i altres, s'han calculat prenent com
a referència els drets reconeguts en l'avanç de la liquidació del Pressupost Municipal de
l'exercici anterior i a les Ordenances Fiscals aprovades per Acord del Ple de la Corporació de
data 20 d’octubre de 2021.
En aquest sentit, cal destacar que respecte l’exercici anterior, la previsió és que hi hagi un
increment del 8,28%, atenent al fet què, de mica en mica, es va recuperant la normalitat en els
diferents serveis municipals. Un cop passats aquests dos anys que han estat marcats per la
incidència de la pandèmia de la COVID19 en les nostres activitats socials. Aquestes previsions
es fan sobretot en el servei de l’Escola Bressol i de les activitats que es desenvolupen a les
instal·lacions esportives municipals, així com l’increment de l’activitat a nivell urbanístic,
excepte el gimnàs que s’està recuperant però més poc a poc.
Capítol 4
Les previsions inicials contingudes en el Capítol 4 de Transferències Corrents, que ascendeixen
a 2.992.002,53 euros, s'han calculat prenent com a base les aportacions corresponents a la
Participació en Tributs de l'Estat de l'exercici anterior, que suposa un import per a aquest
exercici de 1.917.583,90 euros.
Igualment es preveu sobre la base dels import rebuts en l’any anterior, una mateixa aportació
per part de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa al Fons de Cooperació extraordinari,
com pels diferents convenis signats en matèria d’educació.
Per altra banda, també es preveu un increment important en les aportacions de la Diputació,
fruit de l’aportació de diferents línies de subvencions. Com per exemple el programa de
resiliència de 50.000€
Capítol 5
Els ingressos Patrimonials previstos pel 2022, s'han consignat sobre la base de les previsions de
la Tresoreria Municipal, i suposen un import de 34.920,00 euros.
Detalladament procedeixen dels arrendaments i concessions administratives.
Capítol 6
Igual que en l'exercici anterior, no es pressuposten ingressos per alienació de béns
patrimonials de l'Ajuntament.
Capítol 7
Els ingressos previstos per Transferències de Capital, s'han calculat sobre la base de les
subvencions previstes i/o concedides per les següents Entitats Públiques: La Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Capítol 9
Els ingressos previstos dels Passius financers són d’1.024.506,91€, al costat de les
transferències de capital previstes en el Capítol 7, els necessaris per portar a terme les
inversions reals consignades en el Capítol 6.
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En definitiva, els ingressos estan ajustats a la realitat i en la situació en la que ens trobem per
la Covid- 19.
Això és pel que fa als ingressos, i ara a despeses, al Capítol 1 que és de personal li passo la
paraula a la Sra. Alcaldessa”
Sra. Delgado:
“ Si, moltes gràcies.
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Faré jo el Capítol 1 com a regidora de Recursos Humans.
En Capítol 1 en aquest cas puja a 4.122.000 euros, hi ha un augment del 6,5% aproximadament
respecte al 2021.
Aquí els objectius han sigut, com no pot ser d’altra manera, donar cobertura a les necessitats
de les diferents àrees organitzatives del Consistori, dels serveis que s’ofereixen al ciutadà en
definitiva. I, sobre tot, donar estabilitat i regular contractacions, baixar la temporalitat en
alguns casos evidents de Capítol 2 a Capítol 1.
També m’afegeixo a l’agraïment a Intervenció i en aquest cas jo voldria concretar a Recursos
Humans, també en un moment complicat, en què s’han tirat endavant i, es tiraran endavant
molts processos selectius bàsics per aquesta estabilitat, per aquesta reducció de la
temporalitat, per places de plantilla, també per borses, per estabilització... Estem molt
condicionats pels canvis legislatius que hi ha hagut, es veritat que busquen estabilitat i
busquen reduir la temporalitat. Però dóna evidentment molta feina i ja estem treballant.
S’haurà de fer poc a poc a part de totes les gestions del dia a dia i extraordinàries, però crec
que hem de fer una menció a aquests moments de molta feina en l’àmbit dels Recursos
Humans.
Jo us explicaré les principals novetats d’allò que creiem destacable del Capítol 1.
En els càrrecs electes s’afegeixen 10 mensualitats de retribucions de l’Alcaldessa, de mi
mateixa, fins ara no n’he tingut... crec que des de l’octubre o el novembre estic rebent les
indemnitzacions.
A dins de l’Àrea de Govern, hi ha un nou lloc d’auxiliar administratiu a l’OAC. Això sorgeix d’un
procés selectiu. També d’un nou lloc d’auxiliar administratiu a Recursos Humans durant tota
l’anualitat, en aquest cas de borsa. Hi ha suport d’auxiliar administratiu durant 4 mesos per,
principalment, les vacances de l’estiu. La previsió d’una cobertura de plaça d’administratiu a
secretaria per promoció interna i un altre també d’administrativa a Recursos Humans per
promoció interna. En aquest cas l’objectiu és acabar amb les adscripcions que fa anys que
s’arrosseguen en aquests dos casos. Hi ha un tercer que també comentaré però creiem que la
promoció interna per treure aquesta adscripció i anar reduint els auxiliars administratius per
administratius és molt necessària pel personal de l’Ajuntament.
I també un administratiu de Serveis Econòmics durant 7 mesos que està pendent de fa temps
de treure aquest procés selectiu.
Dins de Territori i Desenvolupament tenim la retribució de la Tècnica de Promoció Econòmica
durant tota l’anualitat, ve de Capítol 2, per tant important també.
Retribucions d’un oficial de manteniment de la Brigada durant tota l’anualitat i un peó, que
són dos llocs de treball reforcen Brigada durant tot l’any.
També el que creiem és anàvem fent contractacions més aviat temporals en funció de les
necessitats del servei, però són necessaris aquests dos llocs durant tot l’any i els hem previst

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000002

Codi Segur de Verificació: 0479c189-4a8b-4b65-94e0-a10ca40a0a8e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50548851
Data Impressió: 01/04/2022 12:25:43
Pàgina 45 de 68

SIGNATURES

1.- desenvolupament, 01/04/2022 12:22
2.- desenvolupament. APROVAT

en el pressupost. El mateix passa amb el Servei de Neteja amb dos llocs previstos durant tota
l’anualitat.
També la borsa de substitucions i l’informador del parc natural tota l’anualitat.
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A l’Àrea de Serveis a les Persones tenim un auxiliar administratiu de suport durant 4
mensualitats. També al mateix un auxiliar administratiu que ve d’un Projecte Rubik.
L’ampliació de jornades en aquest cas fins el 100% tant de l’operari d’equipaments culturals
com del Tècnic de Cultura, el mateix per necessitats del servei, creiem que per donar cobertura
a totes les necessitats s’ha de fer aquesta ampliació de la jornada.
Les retribucions del Tècnic del Pla Educatiu d’Entorn tota l’anualitat, és un altra contractació
que ve de Capítol 2, també important. El mateix amb la Tècnica d’Ocupació per tota l’anualitat
que fa molt poc que hem fet el procés selectiu també ve de Capítol 2.
Tenim també les retribucions del lloc de psicòleg per 4 mesos mentre esperem que surti la
plaça perquè pugui començar el mes que ve, que també vindria de Capítol 2.
I, com us deia, una tercera plaça d’administratiu de Serveis a les Persones per promoció
interna, també per acabar amb una d’aquestes adscripcions. I la provisió de la cobertura d’un
Tècnic de Serveis a les Persones durant 9 mesos que també és necessari en aquesta àrea
A l’Àrea de Seguretat Ciutadana, el lloc de Caporal en Cap durant tota l’anualitat, i aquí
lligaríem que també està a punt de sortir un procés selectiu perquè avui mateix l’he signat.
L’Agent de Policia Local que hem afegit a la plantilla durant 9 mensualitats, i evidentment la
substitució d’aquest Agent què enviem al curs de l’Acadèmia, com us deia, per
professionalitzar la plantilla i els tres Agents de reforç durant 3 mesos a l’estiu.
Evidentment al Capítol 1 també afegeix les despeses generals de productivitat, de despeses del
conveni, de substitucions de borsa, gratificacions per situacions imprevistes, els ajuts socials
del personal, el personal que fa pràctiques curriculars, la formació dual que són 3 alumnes i
també per qüestions de formació.
Això seria en resum les principals novetats o qüestions destacables del Capítol 1.”
Continua la seva intervenció la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Gràcies.
Capítol 2
De despeses, en aquest capítol hi ha un decrement com bé us acaba d’explicar la Sra.
Alcaldessa ja que algunes contractacions passen a capítol 1, com la Tècnica de Promoció
Econòmica, la Tècnica d’Ocupació i el Tècnic del Pla Educatiu d’Entorn.
En canvi, hem incrementat les partides de programes i els actes festius i populars ja que la
voluntat d’aquest equip de govern es voler tornar a la normalitat com abans de la pandèmia.
També hem incrementat la partida de teleassistència degut a l’augment d’usuaris.
Aquest equip de govern vol apostar per la promoció econòmica, l’emprenedoria i el turisme. I
en noves iniciatives des de la regidoria de Medi Ambient, com també donar estabilitat laboral a
traves dels processos selectius que hem portat i seguirem portant a terme durant tot aquest
any.

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000002

Codi Segur de Verificació: 0479c189-4a8b-4b65-94e0-a10ca40a0a8e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50548851
Data Impressió: 01/04/2022 12:25:43
Pàgina 46 de 68

SIGNATURES

1.- desenvolupament, 01/04/2022 12:22
2.- desenvolupament. APROVAT

Capítol 3
Es preveu la meritació de 13.000,00 euros en concepte d'interessos dels préstecs concertats
amb les diferents entitats financeres, així com l'import de 1.500,00 euros derivats d'operacions
de tresoreria
Capítol 4
Cal destacar el nou conveni de Talent, Treball i Tecnologia, i com veureu les subvencions
culturals són 15.000€ per concurrència competitiva, però hem posat 15.000€ més de
subvenció a inversions per material a les entitats. El total de subvenció a les entitats culturals
és de 30.000€.
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Capítol 5
Els crèdits pressupostaris consignats en el Fons de contingència és per l'atenció de necessitats
imprevistes, inajornables i no discrecionals que sorgeixin al llarg de l'exercici, aquest import és
de 40.000,00 euros.
Hem posat aquest import mirant l’excussió d’altres exercicis i les previsions per a l'any 2022.
Capítol 6
Les inversions que son repetides d’anys anteriors com inversions en parcs, places i jardins o
actuacions a la via pública, s’ha fet un increment de cada partida.
Aquest equip de govern aposta per la sostenibilitat amb la instal·lació de plaques
fotovoltaiques (ja que també apliquem bonificació en l’IBI), la seguretat amb mes càmeres de
vigilància en punts estratègics del municipi, en les millores dels equipaments municipals i les
escoles, donar continuïtat a la rehabilitació de Castellet i la museïtzació amb diferents
actuacions i amb la homologació d’una aula de l’espai impuls.
Heu entrat també una pregunta per registre, us faré notes aclaratòries en aquest punt i com
us vam comentar comissió informativa..
La homologació de l’aula de l’espai impuls per fer cursos del SOC te un cost de 12.300€, els
20.000€ que vostès parlen és adequació del espai impuls que no només hi ha aquesta actuació,
sinó que també hi ha diferents actuacions en aquest edifici com per exemple, portes, finestres,
etc. I aquests20.000€ venen finançats per pla de resiliència de la Diputació de Barcelona. De
tota manera la Sra. Isabel Pérez, com a regidora d’ocupació, en els precs i preguntes li ampliarà
tota aquesta informació.
Capítol 7
Aquí es on queden reflectits els 15.000 € de subvencions culturals per material inventariable
del que abans ja us he comentat.
I tornem a pressupostar les obres del vial d’accés.
Capítol 9
Les despeses previstes en el Capítol 9, Passius financers són els corresponents a les quotes
d'amortització de les operacions de crèdit vigents, a les quals ha de fer front aquest
Ajuntament.
Gràcies”
A continuació té la paraula el grup municipal de Junts per Sant Vicenç.
Sr. Mauriz:
“Gràcies.
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Abans que me’n descuidi, pel comentari de la pregunta Sra. Regidora d’Hisenda, jo vaig
demanar en què consistia i se’m va comentar que era l’homologació de l’aula, doncs per
això... jo entenia que era tota la homologació de l’aula entenia que eren aquests 20.000€ per
l’homologació de l’aula, perquè era el que anava a preguntar. En tot cas després en el torn de
precs i preguntes ho aclarim, però vull dir que el comentari va ser aquest perquè la informació
que vaig rebre va ser aquesta.
Bé, es passa a aprovació plenària el pressupost 2022, i primer de tot agraïm que hagueu tingut
la informació del mateix en el temps que considerem adequat per poder treballar-lo amb
suficiència.
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Torna a ser el pressupost més alt de la història de Sant Vicenç: 10.225.981,38€ (deu milions
dos-cents vint-i-cinc mil nou-cents vuitanta-un amb trenta-vuit euros), és a dir, és un 0,05%
més que l’anterior. Entrem en detall del com ho veiem des del grup municipal de Junts per
Sant Vicenç de Castellet.
Pel que fa als ingressos es confirma el que ja vam advertir en el mateix Capítol 1 d’impostos
directes, que la recaptació d’IBI es podia haver reduït, i ho expliquem:
La previsió d’IBI abans de la revisió cadastral era de 2.400.000€, tal com estava a la previsió de
pressupost del 2021, i amb la nova revisió és de 2.500.000€ aplicant aquest 0,785%. Cosa que
evidentment és el resultat de l’execució de l’IBI en el 2021.
Com vam explicar en aquesta circumstància ha fet pujar el rebut a 3.129 persones, una mitjana
de 50€, però, i com a mínim segueix previst uns ingressos del 2022 de 2.400.000€ al mateix
que s’havia previst a 2021, la pressió fiscal a una bona part d’aquestes persones, d’aquestes
3.129 persones els hagués pujat menys de 50€ de més de mitjana. I això és evident que ho
podia aguantar el pressupost. Només calia haver renunciat a una petita quantitat, en aquest
cas un 0.97% del pressupost total reduint, per exemple, algunes de les petites inversions que
s’han planificat a Capítol 6. I per posar un exemple... no tindria que ser aquest però m’encaixa
amb l’import aquest què estem dient: les actuacions en edificis municipals que pugen
109.000€ i què es podien haver posposat per exemple un any.
Tal i com vam dir, i en els temps que estem, un gest cap a la ciutadania hagués estat molt bé.
En segon lloc, i pel que fa als ingressos, alguns d’aquests ingressos que es preveuen en aquest
pressupost 2022 es contemplen, sota el nostre punt de vista, excessivament a l’alça. Creiem
que això pot generar un problema a final d’exercici, i els diem: controlin aquesta execució. Per
exemple, l’impost d’activitats econòmiques on la previsió és de 350.000€ a 2022, i en
l’execució de 2021 va ser de 242.000€, 108.000€ més.
L’ICIO preveuen 150.000€ i en l’execució de pressupost 2021 va ser de 110.000€. Un 40% més.
Les llicències urbanístiques, que sabem que van lligades amb l’ICIO es preveuen 85.000€ al
2022, i es van acabar executant 74.000€. També és un 40% més.
També els serveis de piscina a la zona esportiva, a on es preveuen 87.500€ i es van acabar
executant 64.000€ a 2021.
El gimnàs del Pavelló es preveuen 77.500€ a 2022, i es van executar 61.000€.
I també l’ocupació de subsòl per empreses preveuen 150.000€ i es van acabar executant
112.000€.
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Això suma un total de 226.000€ d’ingressos de més, dels quals es van executar al 2021. Ens
sembla què són unes previsions excessivament optimistes, tenint en compte els temps que
corren. I com dèiem, des del nostre punt de vista s’hauria de controlar aquests ingressos, no
sigui que ha final d’exercici tinguem algun tipus d’ensurt.
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Pel que fa a les despeses, com ha dit l’Alcaldessa quan comentava el Capítol 1, s’incorpora el
sou de l’Alcaldessa a Capítol 1, aquests 40.000€. El que no entenem és que en aquest Ple no es
passa el dictamen de la modificació del règim de dedicació i retribucions. Entenem que deu
anar al Ple que be, però no ho entenem perquè hi ha l’Alcaldessa dient que el pressupost hi
contemplava 10 mensualitats, per tant si s’aproven el mes que be, mes de març... per tant els
3 mesos no podrà cobrar... és un comentari.
Observem que no s’aposta novament, com hem dit també als dictàmens anteriors per la
seguretat ciutadana, es continuen preveient els mateixos agents (15) tenint en compte que
una de les preocupacions més grans per la ciutadania a dia d’avui, i com dèiem, no solament
per la ciutadania, sinó per circumstàncies que ens succeeixen.
Creiem que a 2022 era moment novament de poder, i en aquets cas, engegant aquest
pressupost, d’apostar per aquestes polítiques de seguretat pública, molt necessàries. Per
posar un exemple: Sallent, municipi de 6.700 habitants té els mateixos agents de Policia Local
que nosaltres, i també amb una problemàtica i una incidència menor, té un terç menys de
població pels mateixos agents.
En segon lloc, en l’àmbit de despeses i pel que fa a Capítol 2 de despeses corrent, creiem que
no tenen en compte suficientment la inflació actual. Des de novembre-desembre la inflació
s’ha situat en un 6%. No cal recordar que això és degut a l’encariment del subministrament
elèctric, combustibles, gas, moltes matèries primeres bàsiques, etc. I què aquest increment del
6% no el veiem per enlloc, al contrari. Com bé deia la regidora d’Hisenda fa una estona, el
Capítol 2 s’ha reduït pràcticament un 5%, i això doncs si unim aquest 6% de la inflació, que tots
sabem que són despeses corrents, i aquí hi ha contractes i per tant hi ha factures, es allà on es
factura aquesta inflació del 6% que en definitiva són els proveïdors els que d’alguna manera o
altre repercutiran, si no ho estan fent ja, amb les diferents factures donada aquesta
circumstància, creiem que s’hauria d’haver previst.
Clar, lògicament si aquest pressupost s’hagués passat a aprovació al mes de novembre potser
això no es podia preveure perquè en aquell moment la inflació al mes de novembre
començava a pujar, i no estava consolidada com està als últims 4 mesos en aquest 6%, però,
malauradament a dia d’avui, estem instal·lats en aquest percentatge... situació que no es
produïa des de fa més de 20 anys.
Si a això li afegim la situació de conflicte internacional, que no s’espera pas que aquesta
inflació pugui millorar a curt termini, imaginint-se si això en un horitzó a 10 mesos vista, si pot
ser un problema o no. Per tant, continuem dient el mateix que dèiem amb els ingressos.
Controlin i continguin molt la despesa perquè aquesta excessiva previsió d’ingressos que
comentàvem anteriorment, junt amb aquesta manca de despesa en aquest Capítol 2 sobre tot,
pot produir alguna circumstància al final de l’any no desitjada.
En tercer lloc, veiem bé la majoria de les inversions de Capítol 6, però hi ha alguna d’elles que
no les acabem d’entendre o no hi creiem o no les acabem d’entendre. Per exemple una d’elles
seria la remodelació de la màquina, aquests 6.000€ de més a més que utilitzarem per
remodelar encara més aquesta màquina, que ja ens va costar molts diners i què ens acabarà
costant pràcticament 20.000€, i que per nosaltres, com a grup municipal, no representa ni de
bon tros el gran patrimoni ferroviari que té Sant Vicenç de Castellet de més de 160 anys.
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També veiem una inversió de 25.000€ en equips informàtics, ja ens ho aclarirà després o bé la
regidora de promoció econòmica, o la d’hisenda amb el torn de preguntes, en el sentit de que
aquells 13.000€ que ara ens comentava d’homologació de l’aula, si són aquells ordinadors... no
són els ordinadors que vau comentar?... Doncs si no són els ordinadors que ens vau comentar
doncs elimino el comentari, perquè venia a dir en definitiva que no enteníem que haguéssim
d’invertir aquells 20.000€ en aquests ordinadors i 25.000€ més en equips informàtics. Si no és
així doncs eliminem el comentari.
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Creiem també que en el Capítol 4 de transferències corrents, comprovem que no creixen en
import les subvencions per concurrència, i pel contrari sí creixen les subvencions nominatives.
Algunes de les entitats si que tenen necessitats, tot sabem en els moments de la pandèmia
algunes han tingut dificultats per justificar algunes subvencions, però d’altres entitats no en
tenen de dificultats per justificar-les i sí que tenen dificultats per fer front al dia a dia donades
les circumstàncies excepcionals del moment que estem vivint.
I per últim, també continuem creient que els pressupostos participatius haurien de recuperar
el llistó que tenien a la legislatura 15/19 on hi destinàvem 40.000€, i si pogués ser fins hi tot
fer-los créixer, però com mínim recuperar aquell 25% que s’havia perdut.
Per tota aquesta sèrie de motius el grup municipal de Junts per Sant Vicenç hi votarem en
contra.
La Sra. Alcaldessa passa la paraula a la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Pel que comentava sobre l’IBI: les xifres són les del pre-padró d’aquell moment, són les que
ens va donar l’organisme i ara les dades estan actualitzades i són unes altres. Per altre banda
el rebut mitja no ha pujat tal i com vam dir en el seu moment i un altre dada, a tenir en
compte, és que hi ha nous habitatges.
Vostès amb el mateix argument van pujar a mes famílies el rebut de l’IBI que nosaltres entre
els anys 2016, 2017, 2018 i 2019. L’únic any que van baixar més rebut es al 2018 ja que es va
fer una regularització igual que nosaltres hem fet aquesta revisió cadastral per actualitzar els
valors. La valoració d’això es que baixen més rebuts que pugen i el rebut mitja es manté
congelat. Per tant, el vostre argument demagògic que fan en contra nostre no s’aguanta per
en lloc ja que en els seu moment explicaven el mateix que estem explicant nosaltres.
Només cal tirar d’hemeroteca:
Com a informació en els anys que hem comentat anteriorment on vostès governaven al 2016
van pujar 4.168 rebuts i van baixar 2.036; al 2017 van pujar 4.182 rebuts i van baixar 2.022, al
2018 van pujar 2.526 rebuts, i van baixar 3.709 i es van congelar 60 d’aquests rebuts (en
aquest any es quan vau fer la regularització) i l’any 2019 van pujar 6.242 i congelar 61. L’any
2020 i 2021, on ja governàvem nosaltres, no hi va haver cap rebut que puges ni cap que baixes
per que el coeficient que va aplicar el cadastre era de l’1. L’any 2022, com vostè ja ha dit,
pugen 3.129 rebuts i baixen 3.279, hi ha mes rebuts que baixen que els que pugen. Per tant les
dades són les que són. Han criticat tant la gestió d’aquest equip de govern pel que fa a la
revisió cadastral i els rebuts que han pujat amb nosaltres són menys que vostès van pujar i la
nostra argumentació es exactament la mateixa que la vostre. Per tant, creiem fermament que
les revisions són bones i necessàries per la ciutadania.
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Pel comentari del Capítol 2 que vostè ha fet estan entrant més llicències, com a mínim una
cada mes, per això fem aquesta previsió perquè com que vostè diu que ho aprovem ara al
febrer ja sabem mes o menys el que ens estan entrant tots els mesos.
Pel que fa als ingressos de la piscina, recordar que venim d’una pandèmia, recordar que venim
de la Covid-19, i la voluntat és que aquest any es puguin tenir més ingressos en aquest sentit
perquè la gent pugui gaudir més de la piscina municipal.
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Pel Capítol 2 de despeses que vostè diu de la inflació, sí, els consums de subministraments
estan adaptats al que s’ha fet en l’execució de 2021. Per tant hem cregut convenient baixar
algunes partides de consums, perquè evidentment han sobrat diners que en aquestes partides
i així ho hem cregut en l’equip de govern.
També recordar com a informació que seguim amb el dèficit del servei de residus de 240.000
euros, tot i que les crítiques rebudes per l’oposició de l’increment de 9 euros anuals a partir del
rebut del 2020.
I per últim comentar que evidentment ens hagués agradat aprovar aquest pressupost abans,
però com ja hem dit, sabem com van tots els departaments i hem cregut oportú de fer les
coses amb calma i fer-ho el millor possible que és el que sempre intentem fer.
Només una cosa més, el que deia de subvencions: les subvencions d’ensenyament passen de
l’any 2021 de 5.500 a 7.000; i les subvencions culturals de 25.000 a 30.000 però recordar que a
inversions hi ha 15.000 euros que també són per a les entitats culturals per al material
inventariable.
A continuació intervé novament el representant de Junts
Sr. Mauriz:
“A l ‘any 2013 a l’equip de govern d’aquell moment va reduir un 5% l’IBI i un 10% la taxa
d’escombraries. Les Ordenances Fiscals d’aquell moment (2013) vam produir això.
Saps regidora d’Hisenda qui era la coalició que governava al 2013? Li dic jo: estàvem aquí
alguns dels que estem aquí, CIU en aquell moment, i PSC Partit Socialista de Catalunya. En
aquelles Ordenances Fiscals les va aprovar tot el Consistori per unanimitat... o sigui, que
aquest equip de govern, el que hi ha ara, es manifesta respecte a una sèrie de rebuts d’una
manera quan vostè mateixa ha dit que 3.129 rebuts pugen és el que hem dit nosaltres, que
3.129 rebuts pugen, i ho diem així perquè és la realitat. És que no hi ha cap més de realitat.
Nosaltres, per cert, no ens dediquem a criticar la gestió, el que fem des de l’oposició és fer la
tasca que s’encomana que és la fiscalització i el control, res més. No fem res més que això. Una
altra cosa és sembli millor o sembli pitjor, però nosaltres ens dediquem, o intentem fer-ho el
millor possible aquesta tasca. I en quant a la voluntat, com diu vostè, senyora regidora
d’Hisenda per tenir més ingressos per la piscina municipal, tant de bo que es puguin tenir més
ingressos però l’estat d’execució manifesta això, manifesta aquest import que no arriba a
70.000€, i la circumstàncies personals de tothom, tot i que la pandèmia marxi, les
circumstàncies personals i econòmiques de la gent no marxen amb la pandèmia. La pandèmia
tampoc ha marxat, de fet. O sigui que la situació és la que és, nosaltres només hem comentat,
creiem que aquest sobre excés vinculat als ingressos és la primera vegada que ho comentem,
perquè es que les altres vegades no havia fet falta comentar-ho. Per tant, creiem des del
nostre punt de vista que aquests ingressos estan sobredimensionats i què veurem al final de
l’exercici si és així o no, i ho veurem quan s’acabi executant però les circumstàncies que hem
observat i hem estudiat nosaltres són aquestes.”
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Sra. Rubio:
“Només un incís.”
Sra. Delgado:
“Si, jo també voldria respondre alguna comentari.”
Sra. Rubio:
“És breu. És cert que reconeixem, com ho hem dit sempre, que hem pujat aquests 3.129, però
recordar-li que al 2019 no va baixar ni un rebut a cap de les famílies, al contrari van pujar a
6.242. Coses que esteu criticant i que vosaltres a govern les heu fet igual. Per tant crec que
continuar dient que sí, que hem pujat el rebut a 3.129 famílies és cert, però al 2019, que estem
parlant de 3 anys enrere, encara no, li vau pujat a tota la població el rebut de l’IBI.”
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Sr. Mauriz:
“Si em permet, per al·lusions.”
Sra. Delgado:
“Sí, evidentment si entrem en un debat...”
Sr. Mauriz:
“Evidentment podem entrar en un debat d’anar comentant...”
Sra. Delgado:
“Regidor, sempre li dono la paraula, l’únic que li estic dient és que vagin acabant, és l’únic que
he dit. I evidentment li estava donant la paraula. No li estava dient pas que no.
Jo sempre, fins hi tot en els donar comptes.”
Sr. Mauriz:
“Jo intentaré només respondre si un moment doncs.”
Sra. Delgado:
“Si, però li he de donar la paraula en tot cas, i la té.”
Sr. Mauriz:
“Exacte, sempre i quan em donin la paraula.
Com deia, si vol regidora podem fer un debat del 2012 o del 2010, del 2005, del 2008 o del que
sigui, però estem en el debat de pressupostos de 2022.”
Sra. Rubio:
“Exacte, i l’IBI ja va passar amb les Ordenances Fiscals.”
Sr. Mauriz:
“Si, però es que el d’Ordenances Fiscals... les Ordenances Fiscals no hi ha cap problema. Les
Ordenances Fiscals van lligades amb el pressupost, perquè les Ordenances Fiscals 2022 fan el
topall d’ingressos del pressupost 2022, i això és així. Sinó no estaríem comentant les
Ordenances Fiscals del 2020, perquè es que no tenen sentit en aquest pressupost. El que si té
sentit són les Ordenances Fiscals 2022, perquè fixen el topall màxim d’ingressos que té
l’Ajuntament de Sant Vicenç per recaptar diners.
Llavors, perquè fem referència a això? Perquè ho hem argumentat. Perquè creiem que si
l’equip de govern hagués fet un esforç i hagués posat el mateixos ingressos d’IBI que tenien a
2021: 2.400.000 €, això hagués sigut un impacte inferior amb el ciutadà. Si haguéssim reduït
aquestes 3.129 persones a les quals doncs ara el ha pujat el rebut i la qüestió de la mitjana
hagués sigut inferior. Això és així.”
Sra. Delgado:
“Jo discrepo, perquè el rebut de l’IBI que pagarà cada persona previst al juny del 2020 amb un
pre-padró diferent al d’ara és el mateix. No ha pujat el rebut de l’IBI del juny a ara perquè
haguem pujat la previsió total. Per què? Doncs perquè els rebuts de l’IBI estan congelats de
mitjana. Això ho hem dit per activa i per passiva. Encara que a alguns ciutadans els hi pujarà a
d’altres els hi baixarà. Atès que els rebuts de l’IBI comprenen varis aspectes i varies
circumstàncies el fan variar. Però en definitiva, el rebut mitjà queda congelat, i al que li tocava
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pagar al juny del 2020 serà el mateix que ara. Nosaltres no podem pujar ni baixar linealment
els rebuts de l’IBI. Podem decidir que el rebut mitjà quedi congelat. I què passa? Que alguns
ciutadans els hi puja i alguns els hi baixa. I he llegit paraules literals seves: «que va utilitzant les
defenses de la congelació de l’IBI», que nosaltres vam entendre i vam donar per bo, per què és
així, el rebut de l’IBI tu decideixes que quedi congelat en aquest cas, que no pugui el rebut
mitjà, però no podem decidir cada un dels rebuts perquè depèn d’altres coses.
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Per tant, que aquí hi hagi 100.000 euros més d’IBI no vol dir que al ciutadà li hagi pujat el rebut
mitjà, si no que a més a més també hi ha un altre pre- padró que ha pujat, i és una previsió,
insisteixo. Perquè fins hi tot nosaltres tenim, en les Ordenances Fiscals 2022 ,unes
bonificacions de l’IBI que aplicarem nosaltres sobre, per exemple, la col·locació de la
instal·lació de plaques fotovoltaiques. És una previsió en funció del pre- padró. Sí, potser que
els ingressos no siguin aquests però fins hi tot per les bonificacions que hem aprovat aquest
equip de govern.
Però nosaltres el que estem dient és que quan decidim quin serà l’IBI, decidim que el rebut
mitjà no canviï, es congeli. Això és el que decidim.
Que alguns pugen i altres baixen, sí; igual que els hi va passar a vostès en aquests anys que
comentava la regidora. Però es que els mateixos números diuen que vostès van pujar a més
famílies el rebut que no pas nosaltres... perquè no es pot controlar, perquè depèn d’altres
coses més enllà del coeficient que decideix l’Ajuntament. És així, i això ho explicava vostè al
2016, al 2017 i al 2018, cosa que acceptàvem perquè és així, no hi ha més... no hi ha més, no
podem decidir linealment si pugen o baixen uns determinats rebuts, i és una previsió, que
segurament no es complirà perquè a més a més aquest equip de govern ha posat bonificacions
a l’IBI que no hi eren abans.
També voldria saber, com a opinió política, si estan a favor o no de la revisió cadastral que
nosaltres hem defensat fins hi tot des de l’oposició, i que al final veiem què és el que s’ha de
fer s’han d’actualitzar els valors cadastrals. No podem tenir els valors cadastrals del 2008 en
plena bombolla immobiliària, han de ser actuals, perquè a més a més afavoreixen en d’altres
tributs, ho hem dit: les plusvàlues, en la declaració de la Renda... a ningú li agrada...
Nosaltres vam ser de les primeres reunions que jo hi vaig anar com Alcaldessa, el primer què
em van dir: has de fer la revisió cadastral, que es venia fent linealment els últims 3 anys en un
8%, en un 6% i en un 2%, però no es va fer en la totalitat com ho hem fet nosaltres. Ho hem
entomat, no ens venia de gust tampoc, però creiem que era necessària i al final els números
també ens diuen que no ha sigut tan dolenta.
És més, han pujat 2.018 rebuts una mitjana de 0 a 40€, però baixen 2.485, baixen més que
pugen de 0 a 40€ pel mateix, no podem decidir linealment que puguin tots o baixin tots el
mateix, perquè hi ha altres qüestions dins del rebut de l’IBI de cada un del habitatges. És això.
I després per posar unes dades, no sé perdona regidora, no se si ho has dit o no sobre l’ICIO:
dins d’aquest optimisme que dèiem de recuperació de l’activitat, el 2019 hi van haver 18
peticions de llicències, al 2020, 19 peticions, al 2021, 22 peticions i en aquest 2022 ja en
portem 9. Sembla que sí que hi ha una millora de l’activitat urbanística. És evident que estem
encara en pandèmia però és evident que està millorant la situació, que podem fer més
activitat econòmica, social, cultural... és evident. I esperem que sigui així, sinó evidentment
ens trobarem com quan vam fer el pressupost del 2020 que de poc ens van servir les
previsions, arribada la Covid.
Per últim, a Sallent tenen 11 agents de Policia Local més un caporal més un sotsinspector.
Només 4 ocupen plaça. Nosaltres tenim 15 agents: 13 agents més dos caporals, 9 ara ja son
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agents professionalitzats que han passat per l’Acadèmia. Un ara està en l’Acadèmia i 6 interins.
Durant aquest mandat s’ha canviat aquesta quota, abans hi havia més interins que agents,
hem canviat això fent un esforç per treure places d’agents locals i per enviar-los a l’Acadèmia i
pagar també el substitut, és complicat, és difícil, però és el que hem intentat buscar. Entrar
interins no solucionarà els problemes de seguretat ciutadana. Que hi hagi més agents interins
a la Policia Local no solucionarà els problemes de seguretat ciutadana. Que hi hagi més
estabilització i més professionalització potser tampoc però tindrem gent més preparada per
atendre els problemes de la ciutadania.
També hem afegit càmeres de videovigilància a les inversions com una de les polítiques de
seguretat pública que també han entrat en el pressupost 2021.
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Les subvencions. Si és un tema que hem de millorar, s’ha de millorar evidentment, han de
cobrar abans, ho hem dit que també és el nostre objectiu.
Les de concurrència competitiva tenen problemes de justificació, perquè venim d’on venim i
ampliar aquestes partides tampoc té cap sentit si sabem que tindran problemes de
justificació. Han de donar-li una volta al Pla de subvencions.
Hi ha un augment de les nominatives: per exemple Geganters que incorpora el Correfoc que
estava a part.
I per últim el pressupost participatiu. Nosaltres crec que en el seu moment el vam reduir de
40mil a 30 mil perquè era un tema de si havia de fer projecte o una memòria, em sembla que
era així. Però és que també ja ho avancem, creiem que hi ha d’haver un canvi de paradigma en
el Pressupost Participatiu. I l’haurem d’entomar nosaltres o l’haurà d’entomar el que vingui.
No té gaire sentit (nosaltres ho veiem així ara que ho hem conegut i ho hem pogut tractar)
posar en el pressupost doncs això, limitar-ho als 30.000 euros, això ho podem parlar a veure
com ho veuen... posar això, un límit de 30.000 euros i que surtin a posteriori els projectes
condicionats per aquest pressupost i que s’hagi d’executar aquell any de pressa i corrents amb
problemes també d’execució. Potser té més sentit que surtin els projectes que es puguin votar
com a pressupost participatiu, evidentment amb uns límits i unes condicions, però que si un
any son 30 mil, que siguin 30 mil, si un any són 50 mil que siguin 50 mil però a més tindrem
molt més temps per poder-los preparar i executar. És una proposta que ens agradaria fer, no
marcar sempre els 30 mil i repartir-los sinó que en funció dels projectes que surtin (ja s’hauria
de veure com) que surti la quantitat en el següent pressupost.
La màquina de tren, em comenta el regidor, no s’ha remodelat, no s’ha fet res de moment. Per
això aquests 6.000€ previstos, i en tot cas el que es va pagar va ser el trasllat que van ser 7 mil
euros, no ens hi hem gastat més diners. Són els 7 mil euros del trasllat d’una cessió que va fer
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que potser no representa tota la història ferroviària
d’aquest municipi però una part sí, fins hi tot hi ha entitats del Berguedà que van veure amb
molt bons ulls que per exemple Sant Vicenç hagués pogut tenir l’oportunitat de tenir una
màquina d’aquest tipus.”
Finalitzada la intervenció de la Sra. Alcaldessa pren la paraula el regidor de Junts
Sr. Mauriz:
“Bé, en quan al comentari que feia l’Alcaldessa de la revisió cadastral, comentari polític, no
solament el contestem sinó que en formava part del nostre programa. Però que es faci una
revisió cadastral no significa que el tipus que es posi un cop que hi hagi la revisió sigui més alt
en el cas que s’ha posat de 0,63 a 0,785 o més baix. Un cop feta la revisió el tipus es pot
canviar. Era una possibilitat i era una potestat que existia.
Si haguessin governat nosaltres, que no cal ni posar-lo damunt de la taula, perquè això es
absurd.
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Pel que comenta de l’IBI. És evident que l’IBI no es pot congelar linealment... és evident, es que
és així. Però que no es pugui congelar linealment no vol dir que baixant el tipus de gravamen
no es pugui reduir la pressió fiscal, això també és un fet que cal tenir en compte, i al final acaba
sent que aquestes “x” persones els hi acaba pujant una mitjana de “x”, què tots sabem quina
és, i a unes altres els hi acaba baixant perquè el que vostès volen dir (entenem) és que el que
pretenien era congelar els ingressos d’IBI de l’Ajuntament, no congelar el rebut mitjà. Congelar
el rebut mitjà és impossible, congelar els ingressos rebuts d’IBI per l’Ajuntament si que és
possible.
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Per altra banda les càmeres de videovigilància: Pel que es va comentar teníem dues adquirides
que encara crec... no sé si estan adquirides, crec que està fet el procés d’endeutament per
poder-les adquirir. Però adquirides crec que no estan. Evidentment no estan instal·lades
perquè no estan adquirides. Aquestes que s’inclouen en el pressupost com que van sotmeses
a endeutament també hi haurà d’haver-hi aquest endeutament i posteriorment l’adquisició.
Però és que després d’això un cop s’instal·lin aquestes càmeres de videovigilància hi haurà
d’haver-hi alguna persona que les controli i algun servei té dos agents, quan en algun moment
aquests dos agents doncs hagin d’anar al servei no sabem com es controlaran.
Els Pressupostos Participatius: Si volen parlar estem oberts a parlar-ne, cap mena de problema,
al contrari, si podem aportar-hi alguna cosa aquí hi som.
No obstant, a la legislatura anterior, i en referència al que deia l’Alcaldessa, els pressupostos
participatius que vam engegar els vam engegar durant l’exercici i es van executar.. tots.
En quant a les subvencions, ens agrada sentir que a vegades és més fàcil posar una subvenció
nominativa com havíem escoltat en la legislatura anterior també. Perquè a vegades és
complicat amb les subvencions de concurrència competitiva que totes les entitats s’adaptin
convenientment.
Per tant, lògicament el dia a dia a vegades fa que facin aquestes coses que les subvencions
siguin difícils, però algunes entitats sÍ que tenen alguna necessitat més tot i que els hi sigui a
algunes altres difícil de justificar perquè així ens ho han dit.”
Sra. Delgado:
“Han sigut difícils de justificar perquè han sigut dos anys de pandèmia i no han pogut fer les
activitats amb les quals justificaven aquestes subvencions. Ha sigut una qüestió conjuntural.
Després el tema de les càmeres. D’entrada el què busquem és un efecte persuasiu, no hi ha
persones que controlen les 24h aquella càmera sinó que hi ha unes gravacions, hi ha un
control de matrícules, etc., etc. per si passa alguna cosa. Per una banda hi ha la part persuasiva
i la part de sí, lamentablement passa alguna cosa, que es pugui fer control i seguiment dels
possibles causants.
I per últim per més puntualitzar, que nosaltres havíem posat traves en tot cas, per dir-ho
d’alguna manera, a les subvencions nominatives quan no tenien conveni. Que això passava,
que hi havia subvencions nominatives que no estaven vinculades a un conveni. Si hi ha un
conveni nosaltres no posàvem pas cap pega, el problema eren les subvencions nominatives
sense conveni. Només per puntualitzar que era així en el seu moment.
Gràcies a tots i passem a votació del pressupost 2022.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
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A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
6.2.- El Secretari, per indicacions de la Presidència, procedeix a la lectura dels
següents acords
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Assumpte
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2021/410 DE CRÈDITS PER A
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2021 PER IMPORT DE 688,73 €
D I C T A M E N:
Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2021/410 per import de
688,73 €, per la prestació de serveis, subministraments i con1enis de col·laboració
amb càrrec al pressupost 2022 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2019
Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració
de les relacions de factures O/2021/410 es va realitzar durant l’exercici 2019 i que no
va ser possible la seva aprovació durant l’exercici corresponent
Considerant l’art. 176.1 del RDL 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix que “Amb càrrec als crèdits
de l’estat de despeses de cada pressupost, només podran contraure obligacions
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari”
Atès l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol Sisè del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que declara competent al Ple de la
Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2022, i per tant
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor
Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient
És per tot això que,
S’ A C O R D A
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència
de la despesa adquirida durant l’exercici 2019 per import de 688,73 €, IVA inclòs,
corresponent a la relació de factures O/2021/410
SEGON:.- ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2021/410,
per un import total de 688,73 €
TERCER.-: RESULTA necessària la convalidació dels actes administratius presos
amb anterioritat a l’aprovació del present acord, d’acord amb el que estableix l’article
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52 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
QUART.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als
efectes adients
01]
Té la paraula la regidora d’Hisenda.
Sra. Rubio:
“Gràcies de nou.
És una factura del Consell Comarcal del 2021 que ha entrat en aquest exercici i l’hem de passar
per poder-la pagar.
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Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
6.3.- Per indicacions de la Presidència el Secretari procedeix a la lectura dels següents
acords
Assumpte
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2022/10 DE CRÈDITS PER A
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2021 PER IMPORT DE 1.302,11 €
D I C T A M E N:
Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2022/10 per import de
1.302,11 €, per la prestació de serveis, subministraments i con1enis de col·laboració
amb càrrec al pressupost 2022 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2020
Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració
de les relacions de factures O/2022/10 es va realitzar durant l’exercici 2021 i que no va
ser possible la seva aprovació durant l’exercici corresponent
Considerant l’art. 176.1 del RDL 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix que “Amb càrrec als crèdits
de l’estat de despeses de cada pressupost, només podran contraure obligacions
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari”
Atès l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol Sisè del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que declara competent al Ple de la
Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2022, i per tant
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor
Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient
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És per tot això que
S’A C O R D A
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència
de la despesa adquirida durant l’exercici 2021 per import de 1.302,11 €, IVA inclòs,
corresponent a la relació de factures O/2022/10
SEGON:.- ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2022/10,
per un import total de 1.302,11 €
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TERCER.-: RESULTA necessària la convalidació dels actes administratius presos
amb anterioritat a l’aprovació del present acord, d’acord amb el que estableix l’article
52 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
QUART.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als
efectes adients
Te la paraula la regidora d’Hisenda
Sra. Rubio:
“Igual que en el cas anterior. En aquest cas és una factura de Correus.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
6.4.- El Secretari, per indicacions de la Presidència, procedeix a la lectura dels
següents acords
Assumpte
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2022/14 DE CRÈDITS PER A
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2021 PER IMPORT DE 2.267,86 €
DICTAMEN :
Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2022/14 per import de
2.267,86 €, per la prestació de serveis, subministraments i con1enis de col·laboració
amb càrrec al pressupost 2022 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2021
Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració
de les relacions de factures O/2022/14 es va realitzar durant l’exercici 2021 i que no va
ser possible la seva aprovació durant l’exercici corresponent
Considerant l’art. 176.1 del RDL 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix que “Amb càrrec als crèdits
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de l’estat de despeses de cada pressupost, només podran contraure obligacions
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari”
Atès l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol Sisè del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que declara competent al Ple de la
Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2022, i per tant
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor
Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - svcastellet@svc.cat

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Í$oÈc189-4a8b-4b65-94e0-a10ca40a0a8eÃÎ

DOCUMENT

Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient
És per tot això que,
S’A C O R D A
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència
de la despesa adquirida durant l’exercici 2021 per import de 2.267,86 €, IVA inclòs,
corresponent a la relació de factures O/2022/14
SEGON:.- ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2022/14,
per un import total de 2.267,86 €
TERCER.-: RESULTA necessària la convalidació dels actes administratius presos
amb anterioritat a l’aprovació del present acord, d’acord amb el que estableix l’article
52 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
QUART.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als
efectes adients
Intervé la Regidora d’Hisenda.
Sra. Rubio:
“En aquest cas són diferents factures, també del 2021, d’Unilabor, Manantial de Salut, Plana
Fàbrega i distribució de propaganda.”
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
6.5.- Per indicacions de la Presidència el Secretari procedeix a la lectura dels següents
acords
Assumpte
DONAR PER ASSABENTAT AL PLE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL 4 AR
TRIMESTRE DE 2021, D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010, PER LA QUE
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S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Considerant que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i determina l'obligatorietat de les corporacions locals d'elaborar
i remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i, en el seu
respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d'acord amb els seus
Estatuts d'Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals, un
informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les
obligacions de cada entitat.
Considerant que l’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels
Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al
pagament de les obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el
nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el
termini
Considerant que l'informe trimestral contemplarà la següent informació:
a) Pagaments realitzats en el trimestre
b) Interessos de demora pagats en el trimestre
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre
d) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors.
Considerant l’informe conjunt presentat per la Tresoreria i la Intervenció municipals de
data 26 de gener de 2022.
FONAMENTS DE DRET
Considerant l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials
Considerant l’art. 123 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, sobre les atribucions
competència de l’Ajuntament Ple
Per tot això que,
S’ACORDA
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació subministrada per la
Intervenció de l’Ajuntament al Ministerio de Hacienda i a tutela financera de la
Generalitat de Catalunya, corresponent al 4 r trimestre de l’exercici 2021, d’acord amb
les obligacions contemplades en la Llei 15/2010
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INFORME 4 art TRIMESTRE 2021
Nombre
Pagaments realitzats durant el quart
trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
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Obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

Import

%

718

797.118,33

85,54

75

134.747,49

14,46

793

931.865,82

100,00

5

210.260,32

El termini mitjà de pagament de les factures abonades en el quart trimestre del 2021
ha estat de 39,89 dies.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe conjunt emès per la Tresoreria i
Intervenció de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet referent als terminis de
pagament de les factures registrades en l’Ajuntament del quart trimestre de 2021,
d’acord amb el previst en la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre
Donar compte no susceptible de votació
6.6.- Per indicacions de la Presidència el Secretari procedeix a la lectura dels següents
acords
Assumpte
DONAR PER ASSABENTAT AL PLE DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DEL 4 r
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021 D’ACORD AMB L’ORDRE HAP/2105/2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Considerant que l’article 16 de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 estableix l’obligació
trimestral de subministrament d’informació per les Entitats Locals, que s’haurà
d’efectuar per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministerio de Hacienda ha
habilitat a tal efecte.
Considerant que l’article 4.1.b de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 estableix que la
Intervenció, o l’òrgan que exerceixi les funcions de la Corporació, haurà de comunicar
al Ministerio de Hacienda la informació referent al 4 r trimestre de 2021 següent:
Si l’Entitat està sotmesa a Pressupost Limitatiu/ Comptabilitat Pública


Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2021, o en el seu cas,
del prorrogat fins l’aprovació del pressupost i detall de l’execució al final del
trimestre vençut.
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Situació del romanent de tresoreria.
Calendari i pressupost de tresoreria.
Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per
aplicació del disposat en l’article 16.9 de l’Ordre)
Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos i despeses amb
la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de
Comptes (SEC)
FONAMENTS DE DRET
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Considerant l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Considerant l’art. 123 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, sobre les atribucions
competència de l’Ajuntament Ple.
Per tot això que,
S’ACORDA
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació subministrada per la
Intervenció de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet al Ministerio de Hacienda,
corresponent al 4 r trimestre de l’exercici 2021, d’acord amb les obligacions
contemplades en la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. prevista en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la
Intervenció municipal.
Donar compte no susceptible de votació
7.- DONAR COMPTE DECRETS
S’ha donat per assabentat al Ple municipal dels decrets dictats per Alcaldia del 21 de
gener al 17 de febrer de 2022
8.- MOCIONS
No hi ha mocions en aquest punt
Sra. Delgado:
“Debatrem ara una perquè és un tema sobrevingut. És una moció que presenten tots els grups
municipals sobre el 8M.”
9.- TEMES SOBREVINGUTS
9.1.- Es vota a favor de la inclusió del següent punt per unanimitat
Assumpte
MOCIO PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
COMMEMORACÓ DEL DIA INTERNACIÓNAL DE LES DONES

PER

LA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com cada any, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
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continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que hauria
d’impregnar cada dia de l’any dins i fora de les administracions.
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Ja fa dos anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en què s’ha
fet evident l’enorme importància del sector de les cures, tradicionalment feminitzat i
amb molt poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això, això no ha acabat amb la
precarització ni amb la falta de prestigi. De fet, les dones que treballen en aquest àmbit
han estat unes de les més afectades per la crisi. Però no ha estat l’únic: en conjunt, les
situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones s’han agreujat. Segons l’últim
informe de Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22,2% a
Catalunya, mentre que al País Valencià, a les Illes i la Catalunya Nord suposa un
21,6%, un 15,9% i un 13%, respectivament. Això es tradueix en què les dones cobren
de mitjana entre tres i set mil euros menys a l’any que els homes; tenen pitjors salaris
en tots els nivells formatius; només un 10% de dones accedeix als llocs de direcció i
gerència; són penalitzades en l’àmbit professional quan són mares i pateixen una
major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i
en un atemptat contra la seva independència personal. Cal que prenguem consciència
que és una qüestió fonamental i estructural i que hi hem de dirigir l’acció política.
A més d’això, el mercat del treball productiu expulsa o precaritza moltes dones pel fet
que assumeixen majoritàriament les cures familiars. Si volem acabar amb aquesta
injustícia, així com assegurar que les dones tinguin dret a accedir a totes les feines i
gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que els homes, cal
apostar per permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles.
Aquest és un pas important cap a la corresponsabilitat, però n’hi ha d’altres. Des de la
Conselleria d’Igualtat i Feminismes s’estan tirant endavant polítiques de conciliació de
la vida laboral, personal i familiar, com per exemple el servei públic de cangurs. I els
ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania, també hem d’impulsar
canvis que facin ciutats més amables amb la ciutadania i amb la vida. Per exemple
afavorir la implantació d’horaris més racionals que permetin cobrir les necessitats
socials i personals. El temps també és una mesura de llibertat, equitat i benestar.
I si parlem de llibertat cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el seu
cos i el dret a una maternitat lliure i segura. Això vol dir per exemple garantir el dret
d’avortar a qualsevol part del país i vetllar també perquè les dones joves a partir de 16
anys ho puguin fer lliurement i de manera segura i legal.
Finalment, no podem oblidar que estem immersos en una cultura heteropatriarcal que
massa sovint es tradueix en actes de violències masclistes. I ho diem en plural perquè
la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, la violència
institucional i la violència vicària són diferents expressions de la violència masclista,
que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho. Les hem de combatre-les fins a
erradicar-les.
Per tots aquests motius, per continuar contribuint a una societat més justa i igualitària
de dones i homes lliures avui i cada dia de l’any, que
S’ACORDA
Primer. Posar totes les eines de què disposa l’ajuntament al servei de la defensa dels
drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat,
discriminació i violència, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del
municipi.
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Segon. Aplicar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l’Ajuntament.
Tercer. Continuar treballant per l'erradicació de la discriminació i l’assetjament sexual
en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci amb la
creació o implantació i desplegament dels Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i
abordatge de l’assetjament, en compliment de les lleis catalana i espanyola d’igualtat
efectiva.
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Quart. Col·laborar amb les empreses del municipi en l’elaboració de plans d’igualtat
que facin possible la reducció de la bretxa salarial, buscar la paritat de dones i homes
als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de
mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Cinquè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit,
implementar polítiques que ajudin a reduir els casos de pobresa energètica que, de
manera molt majoritària, afecten dones grans que viuen soles.
Sisè. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal per avançar en el dret a tenir
temps i per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als
dels països europeus i siguin més racionals i saludables.
Setè. Valorar la possibilitat d’aplicar un permís menstrual per a les dones i les
persones menstruants de l’Administració local.
Vuitè. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents
països del món i convocades a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
Novè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes
del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a la Conselleria d’Igualtat i
Feminismes i a les entitats municipalistes.
Sra. Delgado:
“Si us sembla passem a la defensa de la moció per part dels diferents grups municipals.”
Intervenció del grup municipal Sant Vicenç en Comú.
Sra. Serra:
“Sí, nosaltres creiem que la desigualtat entre home-dona encara existeix i crec que s’ha de fer
aquesta moció, crec que els ajuntaments i les institucions tenim que ser contundents i
reflectir-ho tot el que podem perquè es té que fer constar, s’ha de fer patent que la lluita
segueix estant i que les dones necessiten que la igualtat sigui real cosa que avui en dia encara
no és ni a la feina, ni a casa, ni socialment. Per tant, es té que seguir lluitant i crec que el dia a
dia és la lluita que es té que portar endavant des de tot arreu.
Per això crec que aquesta moció reflecteix la realitat que s’està vivint en l’actualitat.
Res més.”
Intervenció del grup municipal Partit Socialista de Catalunya
Sra. Pérez:
“De nou el 8 de març commemorem el Dia Internacional dels Drets de les Dones, una data
d’homenatge al moviment feminista i també de reivindicació. Hem de continuar denunciant les
discriminacions institucionals que patim les dones només pel fet de ser dones.
El lema de les Nacions Unides per aquest dia és: «Per un futur igualitari al món de la Covid-19»
perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis, una vegada més, afecta
de diferent manera dones i homes. No només des de l’àmbit de la salut, sinó també en l’àmbit
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econòmic i social: més atur, més precarietat, menys conciliació... tot visualitzant la fonamental
contribució de les dones en sectors precaris però essencials com són els de cures i neteges i les
càrregues de feina desproporcionades que sovint suportem.
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és necessari reivindicar la política com a eina fonamental per transformar la realitat i assolir
una societat de ciutadans i ciutadanes lliures que neixin i creixin en igualtat d’oportunitats en
plena fraternitat i respecte.
Això només serà possible amb governs feministes. Una societat que aspira a ser realment
democràtica i socialment justa no es pot permetre que la meitat de la població, les dones,
siguem discriminades en cap àmbit: ni en el de l’educació, l’ocupació, la política, els mitjans de
comunicació, la cultura... i de CAP manera podem permetre que una sola dona pateixi
violència masclista.
Necessitem governs feministes que treballin realment per la conciliació amb la
coresponsabilitat i els nous models de masculinitat.
Les dones dediquem gairebé el doble de temps a tasques domèstiques, i 85% de les persones
que demanen excedència per tenir cura de fills o filles són dones.
Tenim molts reptes al davant i no es pot fer cap pas enrere en la defensa del dret de les dones,
encara més ara que al Parlament, a casa nostra, tenim un partit que té el masclisme i el
negacionisme de la violència masclista a la base ideològica dels seus discurs.
Hem estat el partit amb més suport a les dones en aquestes darreres eleccions, i això ha estat
possible gràcies al nostre compromís amb el feminisme en defensa dels drets de les dones i
per la nostra constant reivindicació de què no hi ha res més transgressor que lluitar contra el
patriarcat i el neoliberalisme, que treballen conjuntament per transformar les dones en
objectes de mercat sense drets.
Des del PSC reivindiquem que el masclisme és incompatible amb la democràcia, el feminisme
esta en el nostre ADN socialista, som un partit transformador de les societats, som d’esquerra.
Sabem que no hi ha res més revolucionari que el que és traduir en fets els compromisos i en
realitat. Són moltes encara les discriminacions i perjudicis a superar els objectius per assolir.
Per això, en el marc del 8 de març des del PSC reivindiquem la necessitat de reunir forces i
apel·lem a gran aliança de totes les dones progressistes i del moviment feminista.
Les dones necessitem governs feministes que prioritzin la defensa dels nostres drets, perquè
sense drets no hi ha igualtat i sense igualtat no hi ha llibertat.
Gràcies.”
Intervenció del grup municipal Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Un cop més en el Ple hem de lamentar que s’hagin de posar damunt la taula mocions com la
què estem posant i com any rere any hem de posar damunt la taula i hem de sotmetre-la a
aprovació.
I no solament això sinó que aquí, a tota la resta de municipis. I no solament això sinó que a
més a més s’ha de celebrar fins hi tot setmanes de la dona.
L’èxit al final serà que tot això no s’hagi de celebrar perquè la dona finalment aconsegueixi tot
el que en ple segle XXI doncs ja hauria d’aconseguir, com a més una igualtat salarial, un
posicionament social com el que toca. Un punt de vista des del mon empresarial i també des
del mon social que entengui definitivament, perquè sembla ser que hi ha persones que no ho
entenen, doncs que les homes i les dones tenim els mateixos drets i que per tant tot això no té
cap mena de sentit de que es posi en dubte l’any 2022.
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Per tant, com dient sempre, tant de bo que d’aquí un temps, i que sigui a curt termini, no
haguem de posar damunt de la taula aquestes mocions i no haguem de posar damunt la taula
també segons quin tipus d’actes per commemorar quelcom que hauria de ser evident.”
Intervenció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya
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Sra. Oliveras:
“Gràcies senyora alcaldessa, bon vespre a tothom
S’acosta el 8M i amb ell, també, dos anys de pandèmia amb el que les dones hem sustentat la
vida durant aquest temps. Invisibilitzades i menystingudes en la nostra quotidianitat, de sobte
el treball de cures i les feines essencials, generalment feminitzades, s'han situat com a garants
de la subsistència física i emocional de la ciutadania.
Per això, aquest 8M és també el de l'any en què la societat s'ha adonat que els treballs més
precaris i poc valorats són els més bàsics per al sosteniment de la vida. Hem estat les dones
treballadores, remunerades o no remunerades, les que hem permès superar un sotrac que ha
disparat les desigualtats.
La crisi de la COVID-19 ha evidenciat en la nostra generació encara més un fet que ja sabíem:
vivim en un sistema patriarcal que ens oprimeix, que ens utilitza i ens explota a nosaltres, les
dones. Mentre els sectors essencials durant la pandèmia han estat bàsicament ocupats per
dones, aquestes també són les que han patit més els seus efectes. Paradoxalment, es tracta de
sectors feminitzats i amb menys reconeixement social i econòmic. S’ha pogut quantificar que
un 70% del personal sanitari son dones i que, a Catalunya, les tasques domèstiques i les cures
no remunerades suposen un cost d’uns 2.700 euros anuals per dona. És necessari i imperant el
canvi d'aquest sistema i model en què vivim immerses, desjerarquitzant tot el treball productiu
i posant les cures al centre per acabar amb la desigualtat de classe, i basar el sistema que
volem en la sostenibilitat de la vida.
Ahir justament, 22 de febrer, dia europeu de la Igualtat salarial, des d’Esquerra Republicana ja
vam reivindicar que cal lluitar contra l'escletxa salarial per avançar cap a una societat que
garanteixi la igualtat i que sigui socialment justa. Tot i que les dones obtenim en major mesura
títols de batxillerat i de graus universitaris i, per tant, a priori estem més preparades per al món
laboral, això no es tradueix en igualtat d'oportunitats. I, de fet, la pandèmia ens ha demostrat
que allò realment essencial no depèn de cap títol. De mitjana, les dones cobrem 6.000€ menys
que els homes cada any.
En l'àmbit domèstic seguim encarregant-nos de la majoria de tasques i també de la càrrega
mental que suposa organitzar aquest treball, bàsic perquè la resta de la vida, inclòs el treball
productiu, es pugui desenvolupar. En aquest sentit, cal destacar que actualment les dones,
majoritàriament joves, més explotades són les treballadores de la llar, sovint migrades i en
situació d'irregularitat, i amb unes condicions i sous que en molts casos freguen l'esclavatge. És
així que, les dones pateixen una major precarietat laboral la qual cosa es tradueix en una
feminització de la pobresa i un atemptat contra la independència personal d’aquestes.
Des d’Esquerra Republicana treballem dia a dia per garantir que els drets de les dones, siguin
plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància. Cal seguir reivindicant el dret com a
dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura.
Apel·lem a la mobilització amb seguretat a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de
l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República
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Catalana una República Feminista de dones i homes lliures
Davant d'un sistema patriarcal que segueix oprimint-nos amb noves fórmules, però els
mateixos resultats de sempre, les dones ens hem d'organitzar, lluitar i reivindicar que la igualtat
efectiva defensada pel moviment feminista passa per una transformació de les condicions
materials i de la distribució del treball. No som propietat de ningú, som mestresses de les
nostres vides i no tenim més remei que lluitar per viure-les dignament; per les que ens han
precedit, per les que som i per les que vindran. Volem ser dones amb tots els drets.
Moltes gràcies!”
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Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
Grup Municipal SVC eC
10.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Alcaldessa manifesta que respecte a les preguntes que ha presentat el grup municipal
de Junts alguna ja han estat respostes al pressupost i queden per respondre les següents:
10.1 Quants treballadors/es de la neteja tindrem a 2022, un cop sigui operatiu el
pressupost.
Ja s’ha respost.
10.2. Quins van ser finalment els projectes de pressupost. participació ciutadana que
es van executar a 2021 i quin cost a tingut cadascun.
Respon la regidora de Participació Ciutadana
Sra. Oliveras:
“Gràcies de nou, senyora alcaldessa,
Els 3 projectes guanyadors del pressupost participatiu 2021 van ser:
El mural per a la façana de l’Espai Cultural de l’Antiga Tèxtil Montserrat
L’enllumenat de les escales del carrer Osona a la pujada de la Balconada
I modernitzar una aula de l’Escola Bressol Municipal El Niu
Del mural, com bé saben es va executar, amb la inauguració corresponent amb la ciutadania i
entitats del municipi, i el cost va ser de 7.508,60€.
L’enllumenat de les escales del carrer Osona està tot comprat al 2021, amb un cost total de
6.612€. D’aquesta compra, s’ha fet ja la instal·lació d’una part, que són la columna de llums i 4
projectors, i falta que l’empresa subministradora ens entregui els llums solars, que segons ens
ha informat ens faran l’entrega en breu.
Finalment, pel que fa al projecte guanyador de modernitzar l’aula de l’Escola Bressol Municipal
El Niu, que consistia en fer una aula més gran amb un bany obert, deixant un espai petit per
poder fer una altra aula més gran, es va optar, consensuat amb l’Escola, de fer un bany més
gran dins una aula, i així poder tenir, també, una aula dormitori tancada. Com que aquesta
obra no es podia dur a terme perquè faltava el projecte, aprovar-ho i licitar-ho, deixant de
banda que el temps de l’obra podria coincidir amb horari de classes de l’alumnat, finalment es
farà l’estiu que ve, juntament amb una altra inversió que ja estava pensada per aquest 2022, i
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d’aquesta manera s’evita haver de fer fraccionaments de licitació. Aquesta obra del 2022 és
una altra aula que té un bany al costat i finalment quedarà tot obert, és a dir, bany i aula tot en
un. Tot aquest projecte, però, ja ve d’una aprovació que es va fer al 2021 i per la seva
informació, tot aquest projecte està estimat que tingui un cost de 20.817€.”
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10.3. En el pressupost 2022 esta planificada com a inversió l'homologació a l'espai
impuls d'una aula amb un import de 20.000 €, ens podeu detallar en que es gastaran
aquests 20.000 €?Que es el que ha demanat el SOC el respecte de l’homologació de
l'aula? I quins cursos es faran?
Sra. Delgado:
“Sobre el tema de les obres de l’Espai Impuls ha respost la regidora una part del tema de la
inversió. Quedaria que és el que demana el SOC respecta a l’homologació de l’aula. En aquest
cas de l’aula aquesta en concret i quins cursos es faran, que respondrà la regidora de
Promoció Econòmica.”
Sra. Pérez:
“Nosaltres el que comencem aquest any és el procés per inscriure a l’Espai Impuls amb el
registre d’entitats de formació del SOC. Perquè el què pretenem és impartir especialitats
formatives dintre del catàleg SOC.
Per tres perfils específics que tenim amb aquesta població que són: els joves, les dones i els
majors de 45 anys. Això comporta l’homogeneïtzació de l’espai que està basat en tres
premisses:
La primera és que s’ha d’adequar l’espai amb unes mides determinades que son un aula de
formació de 45 metres, un aula de professorat d’uns 50 metres i un espai en el qual hi hagi
òbviament un mobiliari i unes torres o uns ordinadors, així com un certificat d’arquitecte
parlant de la solidesa de l’edifici i l’accessibilitat de l’edifici.
Per tot això és pel que aquests 20.000 euros aniran destinats a complir aquests requisits que
ens demana el SOC.
Aquest procés sol durar més o menys sis mesos. Com vostès saben normalment el catàleg de
serveis surt preferent als cursos cap allà finals d’agost, finals de setembre. O sigui, no té una
data fixa. El que es fa en aquell moment és que es demanen una sèrie de cursos i llavors es
concedeixen o no aquells cursos. Per tant en aquest moment m’és impossible dir quins cursos
executarem en aquest curs perquè no ha sortit ni el catàleg. De totes maneres quan surti el
catàleg demanem els cursos i els tinguem aprovats els penjarem a la web de l’Espai i estem
oberts a qualsevol informació per ampliar qualsevol cosa d’aquests cursos.
Sra. Delgado:
“Molt bé, moltes gràcies per la informació.

Si no hi ha res més finalitzem aquí aquesta sessió plenària.”
La Sra. Alcaldessa dona les gràcies als presents

I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència aixeca la reunió de tot el qual
s’estén la present acta que signa la Il·lma. Alcaldessa juntament amb mi, el Secretari,
que certifico
Vist i plau
L’Alcaldessa-Presidenta

El Secretari,
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